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1.1 ความเป็นมา 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดตั้งขึ้นตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วันที่ 22 
มิถุนายน 2552 โดยมีวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ ในการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินระบบงาน
และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งก าหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็น
แนวทางการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของ
สถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ 

โดย สรพ. ได้ก าหนดมาตรฐาน HA (Health Accreditation) เป็นมาตรฐานในการประเมิน
รับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล และส่งเสริมให้สถานพยาบาลพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทางที่ก าหนดในมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลา 10 ปี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบการรับรู้
ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ของ HA จึงเห็นควรด าเนินการเพื่อให้มีการส ารวจ
ภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA เพ่ือน าผลการส ารวจมาปรับปรุงกระบวนการ
ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและมาตรฐาน HA และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการของ
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับมาตรฐาน HA ต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA 
ในมุมมองของผู้รับบริการของสถาบันทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพตามมาตรฐาน HA ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาและหาข้อมูลในการพัฒนาให้ตราสัญลักษณ์ HA มีความเข้มแข็งเกิดการตระหนัก
ในตราสัญลักษณ์ (Brand Awareness) และภาพลักษณ์ที่ดี (Brand Image) 
 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนต่อความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตราสัญลักษณ์ HA และมาตรฐาน HA 
ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ถึงการพัฒนามาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA  

1.3.2 ขอบเขตการส ารวจและกลุ่มเป้าหมาย  
      การส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ซึ่งต้องครอบคลุมประเด็น 

ดังนี้ 
 

บทที่ 1 หลักการและเหตุผล 
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(1) กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส ารวจ  
(1.1) กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่

ในสถานพยาบาล 
(1.2) กลุ่มผู้รับบริการจากสถานพยาบาล ประกอบด้วยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการอ่ืน   
(1.3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่จัดบริการ อาทิ กระทรวง

สาธารณสุข (Provider) หน่วยงานที่ซือ้บริการ (Purchaser) อาทิ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น 
รวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆ  

(2) กลุ่มสถานพยาบาล ประกอบด้วย สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  HA
สถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA และสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้ารับการรับรอง
มาตรฐาน HA  

(3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของตราสัญลักษณ์ HA ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการเกิดการ
ตระหนักรู้ในตราสัญลักษณ์ (Brand Awareness) เกิดภาพลักษณ์ที่ดี (Brand Image) และประเด็นอื่น 
อาทิ  

- สัญลักษณ์จากชื่อ (HA) การออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) รวมถึงการเลือกใช้สี เพ่ือท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจ าตราสัญลักษณ์หรือบริการได้ 

- ก าหนดต าแหน่งของตราสัญลักษณ์และมาตรฐาน HA (Positioning)  
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ตราสัญลักษณ์ 
- การสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับการสร้างตราสัญลักษณ์ HA   

 
1.4 เครื่องมือที่ใช้และวิธีด าเนินการส ารวจ   

1.4.1 วิธีด าเนินการส ารวจ 
(1) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบเชิงปริมาณ  (Quantitat ive Data)  อาทิ  

แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่มีลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมาณค่า 
(Ranting Scale) ข้อค าถามปลายเปิด ส าหรับให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เพ่ือน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปประยุกต์เชื่อมโยงกับ
การก าหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐาน HA ให้มีความเหมาะสม 

(2) กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส ารวจ และจ านวนตัวอย่างการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และต้องครอบคลุมประเด็นส ารวจตามข้อ 1.3 
ในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้   

การส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และต้อง
ครอบคลุมประเด็นส ารวจตามข้อ 1.3 รวมไม่น้อยกว่า 1,300 ตัวอย่าง แบ่งได้ ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
 กลุ่มผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 880 ตัวอย่าง 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง 
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1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะการรับรู้ภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA  

การสร้างความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบมาตรฐาน HA และการสร้างการรับรู้  

1.4.3 ชี้แจงผลการส ารวจข้อมูล  
 จ านวน 1 ครั้ง ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สรพ. ก าหนดการจัดอบรมภายในเดือน

กันยายน 2562  

1.4.4 รูปแบบรายงาน 
  ได้แก่ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งเป็นรายงานสรุปผลการส ารวจ โดยสรุปผล

ข้อมูลทางสถิติ (Descriptive Statistics) บทวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะส าหรับการสร้าง การพัฒนา
มาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA เพ่ือให้ความเข้มแข็ง ทั้งให้เกิดการตระหนักรู้ในตราสัญลักษณ์ 
(Brand Awareness) และภาพลักษณ์ท่ีดี (Brand Image) เป็นภาษาไทย จ านวน 10 เล่ม  

 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถาบันมีข้อมูลความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA 
จากผู้รับบริการ และมีข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตราสัญลักษณ์ HA มีความเข้มแข็ง 
เกิดการตระหนักในตราสัญลักษณ์ (Brand Awareness) และภาพลักษณ์ท่ีดี (Brand Image) 
 
1.6 ผลงานที่ส่งมอบและระยะเวลาการส่งมอบงาน 
 ก าหนดส่งมอบงานเป็น 3 งวด ดังนี้ 

1.6.1 งวดที่ 1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายงานขั้นต้น (Inception Report) ประกอบด้วย 
แผนการด าเนินงานและขั้นตอนการด าเนินงาน ได้แก่ การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่เก็บข้อมูล 
การออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม โดยจัดส่งรายงานเป็นภาษาไทยจ านวน 5 เล่ม 
ก าหนดให้ส่งมอบงานภายในก าหนด 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

1.6.2 งวดที่ 2 ผู้รับจ้างจะส่งมอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยจัดส่ง
รายงานเป็นภาษาไทยจ านวน 5 เล่ม ก าหนดให้ส่งมอบงานภายในก าหนด 60 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง  

1.6.3 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างจะส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งเป็น
รายงานสรุปผลการส ารวจ โดยสรุปผลข้อมูลทางสถิติ (Descriptive Statistics) บทวิเคราะห์ข้อมูล 
และข้อเสนอแนะส าหรับการสร้าง การพัฒนามาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA เพ่ือให้ความ
เข้มแข็ง ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของงานจัดจ้างครั้งนี้ จ านวน 10 เล่ม และข้อมูลในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง word และ PDF ในแฟลชไดร์ฟ จ านวน 1 ชุด รวมทั้งต้องจัดอบรม เผยแพร่ข้อมูล
การส ารวจแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ก าหนดให้ส่งมอบงานภายในก าหนด 90 วันนับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง 
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1.7 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 
 

1.8 การเบิกจ่ายเงิน 
           ก าหนดงวดเพื่อการเบิกจ่ายเงินเป็น 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 ร้อยละ 10 ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ตามข้อ 1.6.1 และ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้องพร้อมทั้งผู้รับจ้างได้วางใบแจ้งหนี้กับ สรพ. แล้ว 

งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ตามข้อ 1.6.2 และ
คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้องพร้อมทั้งผู้รับจ้างได้วางใบแจ้งหนี้กับ สรพ. แล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ร้อยละ 40 ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามข้อ 
1.6.3 และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับไว้โดยถูกต้องพร้อมทั้งผู้รับจ้างได้วางใบแจ้งหนี้กับ 
สรพ. แล้ว 
 

1.9 รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินงาน 
ทริสใช้เวลาในการด าเนินการตั้งแต่ กรกฎาคม – ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดของ

การด าเนินงานดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา (วัน) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. ศึกษารายละเอียด
วัตถุประสงค์โครงการ  

    

2. ออกแบบสอบถาม 
และเครื่องมือการ
ส ารวจความพึงพอใจ 

    

3. น าส่งผลผลิตงวดที ่1  
(Inception Report) 

    

4. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล
และจัดท ารายงาน
สรุปผลการส ารวจ 

    

5. น าส่งผลผลิตงวดที ่2  
(Progress Report) 

    

6. น าส่งผลผลิตงวดที ่3 
(Final Report) 

    

7. จัดอบรมเผยแพร่ข้อมูล 
การส ารวจแก่เจ้าหน้าที่
และผู้บริหาร 
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2. กรอบแนวคิด ขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 

2.1 กรอบความคิดในการส ารวจ 

การรับรู้หรือการตระหนักต่อตราสัญลักษณ์ HA (Brand Awareness) 

 การพัฒนามาตรฐาน HA และการสร้างตราสัญลักษณ์ HA ให้เป็นที่รู้จักในฐานะของ
ตราสัญลักษณ์ด้านระบบงาน การให้บริการที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีของสถานพยาบาลเป็นกลยุทธ์
ที่ส าคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับภารกิจของ สรพ . ในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกใน
การพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลประสบความส าเร็จใน
การให้บริการ  แนวทางและทิศทางการสร้างตราสัญลักษณ์ HA และมาตรฐาน HA ให้ประสบความส าเร็จ 
การสร้างความเชื่อมั่น ความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้ตราสัญลักษณ์ HA นั้น การสร้าง Branding 
เป็นวิธีการที่ก าลังได้รับความนิยม ให้ผู้รับบริการเกิดความผูกพันให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า (Brand Loyalty) และเป็นการลดทางเลือกของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
จากคู่แข่งอีกทางหนึ่งด้วย 

 
การส ารวจภาพลักษณ์ของมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ HA (HA Branding)  

ในทางการตลาด ตราสัญลักษณ์หรือตราสินค้า (Brand) หมายถึงชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ
ของสิ่งดังกล่าวเพ่ือระบุถึงสินค้าและบริการของผู้ขาย สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้กล่าว
ไว้ว่าตราสินค้าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวผู้ขายหรือผู้ผลิตทีผู่้ขายรับสิทธิผูกขาดให้เป็นผู้ใช้ชื่อตราสินค้าแต่
ผู้เดียวตลอดกาล ตราสินค้าจึงมีความแตกต่างจากสินทรัพย์อ่ืน เช่น สิทธิบัตร (Patent) และลิขสิทธิ์ 
(Copyright) ซึ่งมีวันหมดอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา Jack Trout ได้นิยามความหมายของตราสินค้าว่า 
ตราสินค้าคือความรู้สึก หรือ ความประทับใจโดยรวมต่อสินค้ายี่ห้อนั้นๆ ที่ถูกสร้างข้ึนในใจของผู้บริโภค 
ทั้งจากการโฆษณา ประสบการณ์การใช้สินค้า ภาพพจน์ขององค์กรและบุคลากรที่ผลิตสินค้าและ
ให้บริการ   

การส ารวจภาพลักษณ์ของมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ HA จึงเป็นการส ารวจว่าการสร้าง
และพัฒนามาตรฐานและตราสัญลักษณ์ HA ให้ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความรู้สึกประทับใจ มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการการให้บริการของสถานพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง สามารถให้บริการได้อย่างเป็นระบบ แม้ว่าการสร้างตราสัญลักษณ์จะ
เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถแสดงถึงคุณค่า ความผูกพันและประสบการณ์รวมไปถึงความพึง
พอใจที่มีต่อตราสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี การสร้างตราสัญลักษณ์ (Branding) จึงเป็นกระบวนการ
สร้างเอกลักษณ์ทั้งชื่อและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าหรือบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งให้เกิดขึ้นในใจ
ของผู้บริโภค เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความภักดีในตราสินค้า     

บทท่ี 2 กรอบแนวคิด ขอบเขตการศึกษา และวิธีการด าเนินการวิจยั  
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การส ารวจภาพลักษณ์ของมาตรฐานและตราสัญลักษณ์ HA ก าหนดกรอบการส ารวจไว้ดังนี้ 
              1. การตระหนักในสัญลักษณ ์(Brand Awareness) จากชื่อ (HA) การออกแบบสัญลักษณ์ 
(Logo) เพ่ือท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจ าตราสัญลักษณ์หรือบริการได้ การสร้างการ
รับรู้ของตราสัญลักษณ์ HA เป็นส่วนที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคงอยู่หรือเป็นที่จดจ าของ
เครื่องหมายในตัวผู้บริโภค ซึ่งวัดได้จากการแจกแจงความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายต่างๆ ภายใต้
เงื่อนไขที่แตกต่างกัน (Rossiter and Percy, 1987) อัตลักษณ์ของตราสัญลักษณ์ HA มีกลไกเพื่อ
การตระหนักรู้ ซึ่งประกอบด้วยการสร้างการรับรู้  รวมไปถึงการระลึกถึงตัวเครื่องหมายการค้า 
(Brand Recall) การตระหนักรู้ต่อตราสัญลักษณ์ HA มีส่วนส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
เหตุผลส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

1) ความส าคัญในประเด็นการระลึกถึงตราสัญลักษณ์ HA เมื่อผู้รับบริการ
เจาะจงไปรับบริการที่โรงพยาบาล เนื่องด้วยการสร้างการตระหนักในตรา
สัญลักษณ์ HA เพ่ิมความน่าจะเป็นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา
การเข้ารับบริการของกลุ่มลูกค้า   

2) ผลกระทบด้านการตัดสินใจต่อตราสัญลักษณ์ HA แม้ไม่มีสินค้าคู่แข่ง
เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาด้วยปัจจัยทางด้านความเคยชิน ภาพลักษณ์ 
ดังนั้นการสร้างการรับรู้สามารถส่งผลต่อการตัดสินในลักษณะที่ผู้บริโภค
มิได้ใช้ข้อมูลพิจารณารอบด้าน  

3) การตระหนักในตราสัญลักษณ์ HA กระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคผ่าน
อิทธิพลของข้อมูลและการสร้างภาพลักษณ์คือการที่ข้อมูลเครื่องหมายสร้าง
พ้ืนที่ในความทรงจ าของบุคคลทั่วไป 

              2. การก าหนดต าแหน่งของตราสัญลักษณ์ HA (Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่ง
ของตราสัญลักษณ์ของ HA เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งการก าหนดต าแหน่งจะช่วยแยกความแตกต่าง 
ช่วยสร้างคุณค่าความประทับใจกับตราสินค้าได้    

              3. ท าการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โดยอาศัยกลยุทธ์ตราสินค้า (Brand Strategy) เพ่ือ
สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) ได้แก่  

1) การก าหนดคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งหมายถึงคุณภาพของการ
ให้บริการตามมาตรฐาน HA  

2) การก าหนดราคา  
3) การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือรูปแบบของโรงพยาบาล และ 
4) การสื่อสารทางการตลาด  รวมถึงความสอดคล้องกับการวางต าแหน่งที่

สร้างให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่าด้านจิตใจ   

ดังนั้น การท าการตลาดจ าเป็นต้องตระหนักถึงการสร้างภาพพจน์ให้กับตราสัญลักษณ์
มาตรฐาน HA ให้ตรงกับความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกครั้ง เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มี
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็ก ก็ยังสามารถให้บริการได้
ตามมาตรฐาน HA ที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
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              4. การสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับการสร้างตราสัญลักษณ์ HA เป็นการท าให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเกิดการรับรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางที่ดีกับต าแหน่งสินค้าให้เหมาะสมที่สุด โดยอาศัย
เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด (Promotion Mix) ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ 
(Public Relations) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
และการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เช่น หากโรงพยาบาลประชาสัมพันธ์ว่าโรงพยาบาลมี
การรักษาพยาบาลด้วยมาตรฐาน HA ที่ดีกว่าโรงพยาบาลไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ก็ต้องท าให้
การสื่อสารคุณภาพการให้บริการ กระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานให้เป็นจริง หากไม่สามารถท าได้ 
ก็จะท าให้ความรู้สึกท่ีมีต่อตราสัญลักษณ์นั้นๆ ลดคุณค่าลงไปเรื่อยๆ ตามล าดับ จนไม่มีใครเชื่อถือกับ
ภาพลักษณ์ท่ีพยายามสื่อสารออกไป โดยเฉพาะการสร้างตราสัญลักษณ์ HA ซึ่งถือว่าอยู่ในธุรกิจบริการ 
เนื่องจากจับต้องไม่ได้ (Intangible Product)  

              5. การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ่ือตอกย้ าความรู้สึกที่ดีให้กับตราสัญลักษณ์    

              6. การตรวจวัดความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อตราสัญลักษณ์ HA เป็นประจ า จึงควร
ท าการศึกษาพฤติกรรม และความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการตรวจวัดความรู้สึกต่างๆ ด้วย
การวิจัยหรือการส ารวจเพื่อทดสอบว่าแท้ที่จริงแล้วกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความรู้สึกอย่างไร ตรงตามที่
ต้องการการสร้างตราสัญลักษณ์หรือไม่ เช่น ผู้รับบริการมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลมีตราสัญลักษณ์ HA 
มีการบริการที่ด ีได้มาตรฐานตามท่ีโรงพยาบาลต้องการสื่อสารออกไปจริง เป็นต้น 
 
 ในการส ารวจภาพลักษณ์ต่อตราสัญลักษณ์ HA แบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ประเภท (Type) 
ความเหมาะสม (Favorability) จุดแข็ง (Strength) และเอกลักษณ์ (Uniqueness) ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ที่สร้างการรับรู้และการตอบสนองต่อเครื่องหมายการค้า 

 มิติที่ 1 ประเภท : มิติที่ 1 เป็นลักษณะการจ าแนกในรูปแบบนามธรรม (Level of Abstraction) 
หรือกล่าวคือ ปริมาณข้อมูลที่ถูกรวบรวมในความเชื่อมโยงมิตินี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 
คุณลักษณะ (Attributes) คุณประโยชน์ (Benefits) และทัศนคติต่อเครื่องหมายทางการค้า (Brand 
Attitudes) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คุณลักษณะ คือ องค์ประกอบที่บ่งบอกความเป็นสินค้าหรือบริการ ที่ซึ่งผู้บริโภคให้
น้ าหนักเม่ือพิจารณาในการซื้อหรือบริโภค โดยแบ่งได้ 2 รูปแบบคือ  
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสินค้า (Product–Related Attributes) อันได้แก่ 
ส่วนประกอบที่ส่งผลต่อการใช้งานสินค้า หรือการให้บริการซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพ
ของสินค้า คุณลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติสินค้า  (Non-Product-Related 
Attributes) คือ ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
4 ปัจจัยได้แก่ 1) ราคา 2) บรรจุภัณฑ์หรือรูปลักษณ์ของสินค้า 3) กลุ่มผู้ใช้งาน (User 
Imagery) 4) รูปแบบการใช้งาน (Usage Imagery) 



  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
โครงการประเมินการรบัรูแ้ละความเชือ่มั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสญัลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

หน้า | 2 - 4 

2. คุณประโยชน์ คือ มูลค่าที่แต่ละบุคคลให้แก่สินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งประเมินจาก
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการใช้งานตัวสินค้าหรือบริการดังกล่าวของ
ผู้บริโภค โดยคุณประโยชน์สามารถจ าแนกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่  
- ประโยชน์จากการใช้งาน (Functional) มีความเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของผู้ใช้หรือ

ความปลอดภัยในการใช้สินค้า 
- ประโยชน์จากการประสบการณ์ (Experientrial) มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกใน

การใช้ ซึ่งเป็นความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับจากตัวสินค้า 
- ประโยชน์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) มีความเก่ียวข้องกับการแสดงออกของผู้ใช้เพ่ือ

การยอมรับในวงสังคม 
3. ทัศนคติต่อเครื่องหมายการค้า คือ การประเมินภาพรวมของเครื่องหมายการค้าโดย

ผู้บริโภค ทัศนคติต่อเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยใน
การก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค (Wilkie, 1989) ทัศนคติต่อเครื่องหมายการค้านั้น
สามารถมีความสัมพันธ์ต่อความเชื่อมั่นต่อคุณลักษณะของสินค้า และประโยชน์ที่ได้รับ
จากประสบการณ์และการใช้งาน (Zeithaml, 1988) และยังเกี่ยวข้องต่อคุณลักษณะที่
ไม่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติของสินค้า หรือประโยชน์เชิงสัญลักษณ์ (Rossiter และ Percy, 
1987) ยิ่งไปกว่านั้นในบางงานวิจัยได้กล่าวว่าทัศนคติได้ถูกสร้างจากการตัดสินใจที่มิได้รับ
การไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน (Chaiken, 1986) 

มิติที่ 2 ความเหมาะสม : ในมิตินี้การเชื่อมโยงคุณสมบัติแตกต่างกันตามการประเมินความ
เหมาะสมของผู้บริโภค ความส าเร็จในการท าการตลาดถูกสะท้อนจากการสร้างความเชื่อมโยง
คุณสมบัติสู่เครื่องหมายการค้าที่เหมาะสม กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคเชื่อมั่นในด้านคุณลักษณะและ
คุณประโยชน์ของสินค้าว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ส่วนนี้
ก่อให้เกิดมุมมองทางบวกต่อตราสินค้า 

มิติที่ 3 จุดแข็ง : ความเชื่อมโยงคุณสมบัติผ่านสามารถอธิบายได้โดยจุดแข็งในการเชื่อมโยงสู่
เครื่องหมายการค้า จุดแข็งของความเชื่อมโยงขึ้นอยู่กับการส่งผ่านข้อมูลสู่ผู้บริโภคและเป็นส่วนหนึ่ง
ของความทรงจ าในสถานะภาพลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า จุดแข็งคือ กลไกทั้งในส่วนปริมาณ
รวมถึงคุณภาพของกระบวนการรับสารและแปลงสู่การเก็บรักษา (Keller, 1993) ยิ่งข้อมูลที่อยู่ใน
ส่วนของการแปลงข้อมูลเพื่อเข้าสู่การเก็บรักษามีความหมายมากเท่าไหร่ ผลในการเชื่อมโยงคุณสมบัติ
ยิ่งเข้มข้นมากเท่านั้น (Craik and Lockhart, 1972) นักจิตวิทยาเชื่อว่าความทรงจ าเป็นสิ่งที่คงทน 
เมื่อใดที่ข้อมูลถูกเก็บรักษาอยู่ในความทรงจ าแล้วนั้น ความสามารถในการเชื่อมโยงจะไม่เลื่อนหายไป
ในเวลาอันสั้นหรืออย่างรวดเร็ว (Loftus, 1980) แม้ว่าการมีอยู่และคุณสมบัติในการเรียกคืนความทรงจ านั้น 
อาจไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายหากไร้การเชื่อมโยงที่เพียงพอต่อการหวนร าลึก (Tulving และ 
Psotka, 1971) ดังนั้นความเชื่อมโยงคุณสมบัติสู่เครื่องหมายการค้าที่มีความโดดเด่นและได้รับการค านึงถึง
ขึ้นอยู่กับการก าหนดบริบทของเครื่องหมายการค้า โดยยิ่งจ านวนสิ่งที่ก่อให้เกิดการรับรู้ได้รับเชื่อมโยง
ไปสู่ข้อมูลมากเท่าไหร่ความน่าจะเป็นจึงได้รับการพิจารณายิ่งมากขึ้นเท่านั้น (Isen, 1992) 
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มิติที่ 4 เอกลักษณ์ : ความเชื่อมโยงคุณสมบัติสู่เครื่องหมายการค้าอาจหรืออาจจะไม่ได้รับ
ส่วนแบ่งระหว่างคู่แข่งทางการค้า ในส่วนหัวใจส าคัญด้านจุดยืนในเครื่องหมายการค้าคือ การที่
เครื่องหมายการค้ามีความได้เปรียบทางการค้าที่ยั่งยืนหรือ โจทย์ทางการค้าที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งให้
เหตุผลที่หนักแน่นต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเครื่องหมายการค้านั้นๆ (Aaker, 1982) 
ความแตกต่างนี้อาจถูกน าเสนอทางตรงผ่านการเปรียบเทียบข้อแตกต่างกับคู่แข่งทางการค้า หรืออาจ
สื่อสารในทางอ้อมโดยไม่ท าการอ้างถึงคู่แข่งแต่อย่างใด ความเป็นเอกลักษณ์เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของเครื่องหมายการค้า แม้ว่าในบางกรณีเครื่องหมายการค้านั้นๆ ไร้ซึ่งคู่แข่ง  
แต่อาจมีการเชื่อมโยงทางคุณสมบัติกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าชนิดอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่
กว้างเนื่องจากเป็นคู่แข่งทางอ้อมและอาจมีความหลากหลายในกลุ่มสินค้าที่อยู่ในรูปแบบคู่แข่งทาง
การค้า (Bettman และ Sujan, 1987) 

 
แผนภาพที่ 2.1 แผนพังความเชื่อมโยงประเด็นเคร่ืองหมายการค้า (Keller, 1993) 

 

 

จากที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงคุณสมบัติสู่เครื่องหมายการค้า (Brand Associations) ในข้างต้น  
Korchia (2001) ได้เสนอประเภทของการเชื่อมโยงเครื่องหมายการค้าเพ่ิมเติมเนื่องจากเห็นว่าแนวคิด
ดังกล่าวยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยให้ความเห็นต่อแนวคิดของ Keller ใน 
3 ประเด็น ได้แก่ 

1. ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง หมายถึง ความคิดของผู้บริโภคในหลายประเด็นที่ไม่สามารถระบุ
ประเภทตามกรอบแนวคิดของ Keller 

2. การจัดประเภทเป็นไปได้ยาก คือ ความคิดหรือค าพูดของผู้บริโภคในบางส่วนนั้นมี
ความหมายที่ก ากวม ไม่สามารถจัดเข้าไปในประเภทตามเกณฑ์ที่มีอยู่ ได้อย่างชัดเจน 
ท าให้ความเป็นไปได้ในการแยกกลุ่มความคิดตามประเภทที่ก าหนดเป็นไปได้ยาก 
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3. โครงสร้างของทัศนคติจ าเป็นต้องศึกษาเพียงมิติเดียว (Unidimensional Construct) 
กล่าวคือ การศึกษาทัศนคตินั้นต้องศึกษาโดยพิจารณาว่าทัศนคตินั้นมีเพียงหนึ่ง และ
ไม่สามารถศึกษาทัศนคติโดยพิจารณาแบบแตกประเด็นย่อยได้ (Korchia, 2001) 

ข้อเสนอเพ่ิมเติมของ Korchia ได้จ าแนกการเชื่อมโยงเครื่องหมายการค้าใหม่โดยแบ่งออกเป็น 
6 ประเภทใหญ่ เพ่ิมเตมิจาก Keller ใน 3 ได้แก่ 

1. บริษัท (The Firms) คือ การเชื่อมโยงผู้บริโภคต่อเครื่องหมายการค้าผ่านความรู้ หรือ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวบริษัท 

2. องค์กรอ่ีนๆ (Other Organization) หรือการเชื่อมโยงของผู้บริโภคสู่ตราสินค้าผ่าน
การระลึกถึงองค์กรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้านั้นๆ โดยตรง อีกทั้งยัง
รวมถึงบริษัทคู่แข่งอีกด้วย 

3. สิ่งกระตุ้นแวดล้อม (Evoked Universe) สิ่งกระตุ้นดังกล่าวได้แก่ บุคลิกภาพเครื่องหมาย
การค้า (Brand Personality) บุคคลผู้มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า (Celebrities) 
ผู้ใช้งาน (Users) ประสบการณ์การใช้งาน (Experiences) 

Korchia ได้มีการนิยามในส่วนคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า (Non-Product-Related 
Attributes) อันได้แก่ ราคา (Price) ล าดับขั้นของสินค้า (Product Class) การกระจายสินค้า (Distribution) 
และการสื่อสาร (Communication) 
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แผนภาพที่ 2.2 ประเภทการเชื่อมโยงคุณสมบัติสู่เคร่ืองหมายการค้า (Korchia, 2001) 
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ในการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ทริสเสนอขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.2 กระบวนการการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และ
ตราสัญลักษณ ์HA 

ทริสได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยและกรอบการส ารวจเพ่ือให้ได้ข้อมูลจ าเป็นตรงตามวัตถุประสงค์
ของ สรพ. มากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

2.2.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Quali-Quant Technique 

ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคนิคการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน เพื่อให้การศึกษามี
ความครอบคลุมประเด็นในภาพกว้าง (Macro Aspect) และมีรายละเอียดในแนวลึก (Micro Aspect) 
โดยเริ่มจากท าการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น การบริการประเภทต่างๆ 
ขั้นตอนและปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการบริการ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดหวังของแต่ละงานบริการ  
จ านวนและคุณลักษณะของกลุ่มผู้รับบริการประเภทต่างๆ ผลการส ารวจและวิเคราะห์ในอดีต  

หลังจากนั้น จะท าการก าหนดรูปแบบและวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยการออกแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบสอบถามและประเด็นค าถาม เพ่ือค้นหาความต้องการ
ในส่วนลึกของผู้รับบริการ (Customer insight) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความส าคัญ มีผลกระทบสูง
ต่อระดับความพึงพอใจของงานบริการ หรือเป็นผู้รับบริการที่มีอิทธิพลต่อผู้รับบริการอ่ืนๆ หลังจากนั้น
จะน าข้อมูลที่ได้มาจัดท าแบบสอบถาม และด าเนินการจัดเก็บข้อมูล หลังจากนั้นจะท าการประมวลผล 
วิเคราะห์ผลการส ารวจต่อไป 
 

2.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ในการส ารวจความพึงพอใจครั้งนี้  ประชากร คือผู้รับบริการจาก สรพ. ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 3 กลุ่มผู้รับบริการ โดยประมาณการประชากรและจ านวนตัวอย่าง
ดังนี้ 

 
กลุ่มผู้รับบริการ จ านวนประชากร 

1. กลุ่มผู้ให้บริการ  ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
2. กลุ่มผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 880 ตัวอย่าง 
3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง 

รวมทั้งหมด ประมาณ 1,300 ราย 
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2.4 ขอบเขตเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ  

2.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนต่อความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาตราสัญลักษณ์ HA และมาตรฐาน HA 
ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ถึงการพัฒนามาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA  

2.4.2 ขอบเขตการส ารวจและกลุ่มเป้าหมาย  
การส ารวจการรับรู้ภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ซึ่งต้องครอบคลุม

ประเด็น ดังนี้ 
(1) กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส ารวจ  

(1.1) กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
ในสถานพยาบาล 

(1.2) กลุ่มผู้รับบริการจากสถานพยาบาล ประกอบด้วยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการอ่ืน   
(1.3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่จัดบริการ อาทิ กระทรวง

สาธารณสุข (Provider) หน่วยงานที่ซื้อบริการ (Purchaser) อาทิ ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น 
รวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆ  

(2) กลุ่มสถานพยาบาล ประกอบด้วย สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  HA
สถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน HA และสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้ารับการรับรอง
มาตรฐาน HA  

(3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของตราสัญลักษณ์ HA ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการเกิดการ
ตระหนักรู้ในตราสัญลักษณ์ (Brand Awareness) เกิดภาพลักษณ์ที่ดี (Brand Image) และประเด็นอื่น 
อาทิ  

- สัญลักษณ์จากชื่อ (HA) การออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) รวมถึงการเลือกใช้สี เพ่ือท าให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจ าตราสัญลักษณ์หรือบริการได้ 

- ก าหนดต าแหน่งของตราสัญลักษณ์และมาตรฐาน HA (Positioning)  
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ตราสัญลักษณ์ 
- การสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับการสร้างตราสัญลักษณ์ HA   

 

2.5 ขอบเขตด้านตัวแปร จะท าการศึกษาตามขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวแปรต้น ซึ่งเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย คือ 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับบริการ 
2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
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2.6 วิธีการด าเนินการวิจัย (Methodology) 
 

2.6.1 เครื่องมือในการส ารวจ  
การส ารวจจะด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ประกอบด้วย 

ข้อค าถามลักษณะแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัด
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  รวมทั้งมีข้อค าถามปลายเปิด (Open-end) ส าหรับให้
ผู้รับบริการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

2.6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการส ารวจครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaires) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็นรูปแบบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)โดยใช้แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List) และแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ นอกจากนั้น แบบสอบถามจะมีข้อค าถามปลายเปิด (Open-end) ส าหรับให้
ผู้รับบริการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากนั้น   
ที่ปรึกษาจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก
รายบุคคล (In-depth Interview) ซึ่งเป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบสื่อสาร 2 ทาง (Two ways) 
ที่จะท าให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมและเชิงลึกยิ่งขึ้นกว่าการตอบผ่านแบบสอบถามเชิงปริมาณ 
สรุปจ านวนตัวอย่างแต่ละรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

 
กลุ่มผู้รับบริการ จ านวนประชากร 

1. กลุ่มผู้ให้บริการ  ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
2. กลุ่มผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 880 ตัวอย่าง 
3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง 

รวมทั้งหมด ประมาณ 1,300 ราย 
 

ส าหรับแบบสอบถามที่จะใช้ในการส ารวจ มีข้ันตอนในการก าหนดค าถาม ดังนี้ 
- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสบการณ์ในงาน

บริการจาก สรพ. 
- สร้างแนวประเด็นค าถาม โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องเหมาะสมของแต่ละข้อ

ค าถาม และพิจารณาความครอบคลุมของแนวประเด็นค าถาม เพ่ือจัดหมวดหมู่
ให้ถูกต้องตามกรอบการส ารวจ 

- หัวข้อการประเมินแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
1. การตระหนักในสัญลักษณ์ (Brand Awareness) จากชื่อ (HA) การออกแบบ

สัญลักษณ์ (Logo)  
2. การก าหนดต าแหน่งของตราสัญลักษณ์ HA (Positioning) 
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3. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โดยอาศัยกลยุทธ์ตราสินค้า (Brand Strategy) 
เพ่ือสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้ตราสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ 
3.1 การก าหนดคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งหมายถึงคุณภาพของ

การให้บริการตามมาตรฐาน HA 
3.2 การก าหนดราคาค่ารักษาพยาบาล 
3.3 การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายหรือรูปแบบหรือขนาดของ

โรงพยาบาล  
3.4 การสื่อสารทางการตลาด รวมถึงความสอดคล้องกับการวางต าแหน่งที่

สร้างให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่าด้านจิตใจ 
4. การสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับการสร้างตราสัญลักษณ์ HA   
5. การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อตอกย้ าความรู้สึกที่ดีให้กับ

ตราสัญลักษณ ์
 

2.7 การวิเคราะห ์
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการส ารวจประเมินการรับรู้และ

ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ของ สรพ. มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
- ตัวแปรการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ 

HA ประกอบด้วยการออกแบบสัญลักษณ์ (Logo) ของตราสัญลักษณ์ HA 
- การออกแบบ Format ของเอกสารหรือรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ HA 
- การก าหนดต าแหน่งของตราสัญลักษณ์ HA (Positioning) เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โดยอาศัยกลยุทธ์ตราสินค้า (Brand Strategy) 

สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
- การสื่อสารทางการตลาดให้ตรงกับการสร้างตราสัญลักษณ์ HA 

 
การคิดคะแนนของแต่ละระดับการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 

และตราสัญลักษณ์ HA ก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนน 
เห็นด้วยอย่างมาก 5 

เห็นด้วย 4 
เฉยๆ 3 

ไม่เห็นด้วย 2 
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 1 
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- ข้อมูลจากแบบสอบถาม : น าข้อมูลเข้าระบบโดยโปรแกรม Ms Excel ด้วยสถิติ
เชิงพรรณา เช่น ค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพ่ือสรุปลักษณะของตัวอย่าง  

- การค านวณค่าร้อยละและคะแนนความพึงพอใจนั้น ค่าร้อยละ จะรวมผู้ตอบทั้งที่
แสดงความคิดเห็นและไม่แสดงความคิดเห็น ส่วนการค านวณคะแนนจะไม่รวม 
ผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็น 

- การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นย่อยใช้การค านวณค่าร้อยละ คะแนน และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ซึ่งการแปลผลจะพิจารณาจากค่าคะแนน 

- การวิเคราะห์คะแนนในแต่ละประเด็นหลัก หลังจากได้คะแนนของแต่ละประเด็น
ย่อยแล้ว จะค านวณคะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นหลัก โดยการรวม
คะแนนในแต่ละประเด็นย่อย แล้วน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนความพึงพอใจใน
ประเด็นหลัก 

 
2.8 การน าเสนอรายงานการประเมิน 

ทริสจะเป็นผู้ด าเนินการน าเสนอสรุปและรายงานผลการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่น
ต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งข้อเสนอแนะ
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตราสัญลักษณ์ HA มีความเข้มแข็ง เกิดการตระหนักใน
ตราสัญลักษณ์ (Brand Awareness) และภาพลักษณ์ท่ีดี (Brand Image) 
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3.1 สรุปผลการส ารวจการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในภาพรวม 
การส ารวจภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA เพื่อน าผลการส ารวจมา

ปรับปรุงกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและมาตรฐาน HA และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้รับบริการของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มาตรฐาน HA เป็นการส ารวจใน 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล  2) กลุ่มผู้รับบริการจาก
สถานพยาบาล ประกอบด้วยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการอื่น  และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่จัดบริการ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข (Provider) หน่วยงานที่ซื้อบริการ 
(Purchaser) อาทิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง 
บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น สรุปจ านวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มเป้าหมายหลักที่
ส ารวจได้ดังนี ้

ตารางที่ 3.1 สรุปจ านวนตัวอย่างแต่ละกลุม่เป้าหมายที่ส ารวจ 

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส ารวจ จ านวนเป้าหมาย 
จ านวน

ตัวอย่างท่ีเก็บ 
In depth 
 Interview 

วิธีการส ารวจ  

1. กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าท่ีใน
สถานพยาบาล 

ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 895 10 ส่งจดหมายไปยัง
โรงพยาบาลและ 
ลงพื้นที่สัมภาษณ ์

2. กลุ่มผู้รับบริการ  
จากสถานพยาบาล ประกอบด้วย
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการอื่น   

ไม่น้อยกว่า 880 ตัวอย่าง 901 - ลงพื้นที่แจก
แบบสอบถาม 

3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่
จัดบริการ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข 
(Provider) หน่วยงานท่ีซื้อบริการ 
(Purchaser) อาทิ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ส านักงานประกันสังคม 
กรมบัญชีกลาง บริษัทประกันชีวิต 
เป็นต้น รวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง 19 3 สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท ์และลงพื้นที่

แจกแบบสอบถาม 

รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,300 ตัวอย่าง 1,828 ตัวอย่าง  

บทท่ี 3 ผลการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA  

และตราสัญลักษณ ์HA 
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โดยผลการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปี
งบประมาณ 2562 คะแนนภาพรวมอยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 3.8309 คิดเป็นร้อยละ 76.62 มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 3.1 การประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA      

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 จากแผนภาพที่ 3.1 แสดงถึงผลการส ารวจการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อ
มาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 
1) กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล 
2) กลุ่มผู้รับบริการจากสถานพยาบาล ประกอบด้วยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการอื่น และ  
3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่จัดบริการ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข (Provider) 
หน่วยงานที่ซื้อบริการ (Purchaser) อาทิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม 
กรมบัญชีกลาง บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น โดยกลุ่มผู้ให้บริการมีผล
การประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA สูงสุด มีผลคะแนนที่
ระดับ 3.9674 คิดเป็นร้อยละ 79.35 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลคะแนนที่ระดับ 3.8300 
คิดเป็นร้อยละ 76.60 และกลุ่มผู้รับบริการ มีผลคะแนนที่ระดับ 3.6954 คิดเป็นร้อยละ 73.91 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดผลการส ารวจแต่ละกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การรับรู้และความเชื่อมั่น 3.9674 3.6954 3.8300

79.35 % 73.91 % 76.60 % 

1

2

3

4

5
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ย ค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 

3.8309 =76.62 % 
 



  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
โครงการประเมินการรบัรูแ้ละความเชือ่มั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสญัลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
หน้า | 3 - 3 

 

3.2 สรุปผลการส ารวจผู้ให้บริการ 
กลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ใน

สถานพยาบาล ส ารวจโดยการส่งแบบสอบถามทางจดหมายไปยังโรงพยาบาลและลงพ้ืนที่สัมภาษณ์
เพ่ิมเติม (In-dept Interview) ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างที่เก็บได้รวมทั้งหมด 905 รายแบ่งเป็นตอบกลับ
ทางจดหมาย 895 ราย และลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เพ่ิมเติม (In-dept Interview) จ านวน 10 ราย มีผลคะแนน
ภาพรวมอยู่ที่ระดับ 3.9674 โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้  

ตารางที่ 3.2 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลคะแนน 
1. ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 3.6737 
: การรับรู้ด้านชื่อ 3.6826 
1. ท่านคิดว่าช่ือมาตรฐาน HA สามารถท าให้รับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับบรกิารทาง
การแพทย์ 

3.1441 

2. ท่านคิดว่าช่ือมาตรฐาน HA สามารถท าให้รับรู้ว่าเป็นมาตรฐานการ
ให้บริการ 

4.2211 

: การรับรู้ด้านสัญลักษณ ์ 3.6648 
3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย 4.1920 
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณ์ได้ง่าย 3.6366 
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม 3.4575 
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการทาง
การแพทย์ 

3.6320 

7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.6233 
8. ตัวอักษรในตราสญัลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษรที่อ่านง่าย เข้าใจ
ความหมายได้ง่าย  

3.3832 

9. เมื่อท่านเห็นตราสญัลักษณ์นี้ท่ีสถาบันทางการแพทย์แล้ว รับรู้ว่าเป็น
สถาบันทางการแพทย์ที่มีความนา่เชื่อถือ 

3.7291 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 4.0263 
10. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการ
การปฏิบัติงานตามหัวข้อด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

3.8004 

11. การตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 4.2216 
12. การให้บริการข้อมลูแก่ผู้ป่วย หรือญาติ หรือ ผู้ดูแล เพียงพอ  
บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้ ในการรับการรักษา เช่น อัตราค่ารักษา วิธีการ
ขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

4.0156 

13. มีการก าหนดขั้นตอน และวิธกีารปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard 
Operating Procedure: SOP) ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย  
การรักษา และการบริหารความเสีย่งพร้อมทั้งการให้ค าแนะน าแก่ผู้รบับริการ 

4.0834 

3. ด้านบุคลากร 3.9838 
14. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการ
การปฏิบัติงานตามหัวข้อด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

4.1858 

15. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 4.1398 
16. บุคลากรเพียงพอต่อการให้บรกิาร 4.0355 
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ประเด็นการพิจารณา ผลคะแนน 
17. มีระบบการเรียนรู้และการพฒันาบุคลากรทีด่ ี 3.5301 
18. บุคลากรร่วมมือกันท างานเปน็ทีมเพื่อให้การบริการที่ดี 4.0425 
4. ด้านการควบคุมคุณภาพ 4.1918 
19. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการ
การปฏิบัติงานตามหัวข้อด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA 

4.0303 

20. มีการวเิคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 4.2545 
21. มีการรายงานระบุมาตรการแก้ไขเหตุการณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์จากการรับ
บริการเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดซ้ า 

4.2209 

22. มีการรับฟังความต้องการ/ความคิดเห็นของผูป้่วยเพื่อใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพ 

4.2653 

: การดูแลผู้ป่วย 4.1949 
23. ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล 4.2183 
24. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉุกเฉินไดร้ับการแกไ้ขอย่างดี 4.2220 
25. การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย มคีวามน่าเชื่อถือ 4.2075 
26. การรักษาโรค มคีวามน่าเชื่อถอื 4.1317 
5. ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 4.0775 
27. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการ
การปฏิบัติงานตามหัวข้อด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

4.1205 

28. อาคารสถานท่ีและพื้นที่ปฏิบตัิงานเพียงพอส าหรับการให้บริการ 4.1562 
29. มีการตรวจสอบ ทบทวน ความเสี่ยง และความปลอดภัยของสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

3.8207 

30. มีการตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับพรอ้มใช้งาน 4.2272 
6. ด้านการบริหารจัดการ 4.0342 
31. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการ
การปฏิบัติงานตามหัวข้อด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

4.2272 

32. มีการจดัสรรทรัพยากรด้านการเงิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ ์และ
ก าลังคนตามความเหมาะสม 

4.0963 

33. องค์กรสามารถน ามาตรฐานท่ีก าหนดไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง 3.8051 
34. มีการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคมาปรับปรุงกระบวนงานให้ดียิ่งขึ้น 4.0189 
7. ด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้ 3.9185 
35. ท่านคิดว่า หาก รพ. ได้รับมาตรฐาน HA แล้ว 
การประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ับบริการได้ทราบว่า รพ. ท่านได้รับ HA แล้ว  
เป็นสิ่งส าคญั 

4.0235 

36. ท่านเป็นส่วนหน่ึงการช่วยสรา้งการรับรู้ HA ให้เป็นท่ีรู้จัก รับรู้ทีด่ี (เช่น  
มีการกล่าวถึงคุณประโยชน์ของ HA ให้รับรู้ บอกกล่าวว่า รพ. นี้ได้รับ HA แล้ว)  

4.0469 

37. ท่านคิดว่า รพ. ของท่านประสบความส าเร็จในการ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการได้รับทราบรับรู้ว่ามาตรฐาน HA คืออะไร  

4.0122 

38. ท่านคิดว่า รพ. ของท่านประสบความส าเร็จในการ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการได้รับทราบรับรู้ว่ามาตรฐาน HA ดีอย่างไร    

3.5940 

ภาพรวม 3.9674 
 *หมายเหตุ ผลการค านวณภาพรวมคิดจากการหาค่าเฉลี่ยแบบรายข้อโดยใช้โปรแกรม spss 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ 3.2 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 จากแผนภาพที่ 3.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 615 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.96 และเพศชาย จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูลจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10  
 

แผนภาพที่ 3.3 อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 
 จากแผนภาพที่ 3.3 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 45-54 ปี 
จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ปี จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.06 อายุ 22-24 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66 อายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.56 และต่ ากว่า 22 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูลจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 
 
 
 
 

615, 
67.96% 

280, 
30.94% 

10, 1.10% 

หญิง ชาย ไม่ระบุ 

3,0.33 % 187, 
20.66% 

272, 
30.06% 

273, 
30.17% 

168, 
18.56% 

2, 0.22% 

ต่ ากว่า 22 ปี 22-34 ปี 35-44 ป ี

45-54 ปี 55 ปี ขึ้นไป ไม่ระบุ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 615 67.96 
ชาย 280 30.94 

ไม่ระบ ุ 10 1.10 
รวม 905 100.00 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 22 ปี 2 0.22 

22-34 ปี 187 20.66 
35-44 ปี 272 30.06 
45-54 ปี 273 30.17 

55 ปีขึ้นไป 168 18.56 
ไม่ระบ ุ 3 0.33 
รวม 905 100.00 



  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
โครงการประเมินการรบัรูแ้ละความเชือ่มั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสญัลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
หน้า | 3 - 6 

 

แผนภาพที่ 3.4 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
  จากแผนภาพที่ 3.4 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 550 คน คิดเป็นร้อยละ 60.77 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 238 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.30 สูงกว่าระดับปริญญาโท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 และต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87 ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูล จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.44 
 

แผนภาพที่ 3.5 กลุ่มผู้ให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
กลุ่มผู้ให้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้บริหารสถานพยาบาล 167 18.45 
แพทย ์ 199 21.99 

พยาบาล 316 34.92 
เจ้าหน้าท่ีในสถานพยาบาล 199 21.99 

อื่นๆ  18 1.99 
ไม่ระบ ุ 6 0.66 
รวม 905 100.00 

13, 1.44% 

550, 
60.77% 

238, 
26.30% 

78, 8.62% 26, 2.87% 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท 

สูงกว่าปริญญาโท ไม่ระบุ 

167, 18.45% 

 199, 21.99% 

316, 34.92% 

199, 21.99% 

18, 12.99 6,0.66% 

ผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล 
อื่นๆ ไม่ระบุ 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 26 2.87 

ปริญญาตร ี 550 60.77 
ปริญญาโท 238 26.30 

สูงกว่าปริญญาโท 78 8.62 
ไม่ระบ ุ 13 1.44 
รวม 905 100.00 
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  จากแผนภาพที่ 3.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพยาบาล จ านวน 316 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมาเป็นแพทย์และเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล จ านวน 199 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.99 ผู้บริหารสถานพยาบาล จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 18.45 อื่นๆ เช่น เภสัชกร 
back office และทันตแพทย์ เป็นต้น จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66 
 

แผนภาพที่ 3.6 การรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน HA 

 
 *หมายเหตุ : ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

  จากแผนภาพที่ 3.6 จะพบว่าการรับทราบข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ผ่านทางเว็บไซต์ www.ha.or.th จ านวน 721 คน คิดเป็นร้อยละ 40.37 รองลงมาคือ 
Facebook (HA Thailand fanpage) จ านวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 
310 คน คิดเป็นร้อยละ 17.36 อื่นๆ เช่น Line official HA ศูนย์คุณภาพของโรงพยาบาล และ
เอกสารทางราชการ จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 9.51 ทางเว็บไซต์ www.qualitythestory.com 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ทางเว็บไซต์ www.successquality.net จ านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.98 และโทรทัศน์/วิทยุ จ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 3.7 จ านวน รพ. ที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน HA 

 
 จากแผนภาพที่ 3.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐาน HA จ านวน 
798 คน คิดเป็นร้อยละ 88.18 รองลงมาเป็นไม่ผ่าน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 ตามล าดับ  
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูล จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22  
 

แผนภาพที่ 3.8 การรับรู้มาตรฐาน HA 

 
 จากแผนภาพที่ 3.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักมาตรฐาน HA จ านวน  
881 คน คิดเป็นร้อยละ 97.35 รองลงมาเป็นไม่รู้จัก จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.99 ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูล จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.66  
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ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ระบุ 

881, 
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รู้จัก ไม่รู้จัก ไม่ระบุ 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ผ่าน 798 88.18 
ไม่ผา่น 96 10.60 
ไม่ระบ ุ 11 1.22 
รวม 905 100.00 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รู้จัก 881 97.35 
ไม่รู้จัก 18 1.99 
ไม่ระบ ุ 6 0.66 
รวม 905 100.00 
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แผนภาพที่ 3.9 ระดับการรับรู้มาตรฐาน HA 

 
  
 จากแผนภาพที่ 3.9 จะพบว่าระดับการรับรู้มาตรฐาน HA ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ รู้จักดีพอควร จ านวน 456 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 รองลงมา คือ พอรู้จักบ้างปานกลาง 
จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 เคยทราบบ้างแต่ไม่ทราบอะไรมากนัก จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.86 รู้จักอย่างดีมาก จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 และไม่รู้จักเลย จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.44 ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูล จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.33  
 

แผนภาพที่ 3.10 การรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA 

 
 จากแผนภาพที่ 3.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ตราสัญลักษณ์ HA 
จ านวน 652 คน คิดเป็นร้อยละ 72.04 รองลงมาเป็นไม่รู้จัก จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76 
ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูล จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 4.20  
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แผนภาพที่ 3.11 ระดับการรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA 

 
  
 จากแผนภาพที่ 3.11 จะพบว่าระดับการรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ พอรู้จักบ้างปานกลาง จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 27.85 รองลงมา คือ รู้จักดี
พอควร จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 25.41 เคยทราบบ้างแต่ไม่ทราบอะไรมากนัก จ านวน 158 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.46 ไม่รู้จักเลย จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14 และรู้จักอย่างดีมาก จ านวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 4.64 ตามล าดับ 
*หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่ได้ระบุข้อมูล จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50  
 
 

 ตอนที่ 2 รายละเอียดผลการส ารวจผู้ให้บริการในการรับรู้และความเชื่อม่ันต่อ
มาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA 
 

   จากการส ารวจผู้ให้บริการจ านวนทั้งหมด 905 รายพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
การรับรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านบุคลากร 
4) ด้านการควบคุม 5) ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 6) ด้านการบริหาร และ 7) ด้านการด าเนินงานใน
การสร้างการรับรู้ รายละเอียดดังแผนภาพที ่3.12 
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แผนภาพที่ 3.12 การประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละด้าน 

 

 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในด้านการควบคุมคุณภาพมากที่สุด มีผลคะแนนที่
ระดับ 4.1918 คิดเป็นร้อยละ 83.84 รองลงมาเป็นด้านสถานที่และอุปกรณ์ มีผลคะแนนที่ระดับ 
4.0775 คิดเป็นร้อยละ 81.55 ด้านการบริหารจัดการ มีผลคะแนนที่ระดับ 4.0342 คิดเป็นร้อยละ 
80.68 ด้านการปฏิบัติงาน มีผลคะแนนที่ระดับ 4.0263 คิดเป็นร้อยละ 80.53 ด้านบุคลากร มีผล
คะแนนที่ระดับ 3.9838 คิดเป็นร้อยละ 79.68 ด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้ มีผลคะแนนที่
ระดับ 3.9815 คิดเป็นร้อยละ 63.97 และด้านคุณลักษณะ มีผลคะแนนที่ระดับ 3.6735 คิดเป็นร้อยละ 73.47 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดผลการส ารวจแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
 ด้านการควบคุมคุณภาพ 

 
ตารางที่ 3.3 ผลคะแนนด้านการควบคุมคุณภาพ 

ด้านการควบคุมคุณภาพ คะแนน 
1. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพยีงไรวา่ การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการการปฏิบัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

4.0303 

2. มีการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพือ่ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 4.2545 
3. มีการรายงานระบุมาตรการแกไ้ขเหตุการณ์ทีไ่ม่พึงประสงค์จากการรับบริการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า 4.2209 
4. มีการรับฟังความต้องการ/ความคิดเห็นของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 4.2653 
5. ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล 4.2183 
6. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉกุเฉินไดร้ับการแกไ้ขอย่างด ี 4.2220 
7. การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย มีความน่าเชื่อถือ 4.2075 
8. การรักษาโรค มีความน่าเชื่อถือ 4.1317 
ภาพรวม 4.1918 

 
 
 

ด้าน
คุณลักษณะ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน  

ด้านบุคลากร  
ด้านการ
ควบคุม
คุณภาพ  

ด้านสถานที่
และอุปกรณ์  

ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

ด้านการ
ด าเนินงานใน
การสร้างการ

รับรู้  

การรับรู้และความเชื่อมั่น 3.6735 4.0263 3.9838 4.1918 4.0775 4.0342 3.9815

73.47 % 80.53 % 79.68 % 83.84 % 81.55% 80.68% 63.97% 

1
2
3
4
5

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 



  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
โครงการประเมินการรบัรูแ้ละความเชือ่มั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสญัลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
หน้า | 3 - 12 

 

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในด้านการควบคุมคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากมาตรฐาน HA (Hospital 
Accreditation) เป็นกลไกการประเมินเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล 
ท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้บุคลากรมีการประเมินและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องน าไปสู่คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย  การมีมาตรฐาน HA 
ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 1) มีการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง
การด าเนินงานขององค์กร ใช้หลักการ PDCA หรือ DALI (Design-Action-Learning-Improvement) 
ได้แก่ การออกแบบระบบ การปฏิบัติตามระบบที่ออกแบบไว้ การก ากับติดตาม/ทบทวน/เรียนรู้ และ
การปรับปรุง การถามหาระบบการก ากับติดตามในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาองค์กรไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ตามขั้นตอน มีการวิเคราะห์และ
ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบขององค์กร  และมีกระบวนการที่ช่วยให้องค์กร
ทราบถึงจุดอ่อนหรือจุดด้อยที่ส าคัญ 2) มีการรายงานระบุมาตรการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
จากการรับบริการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า จัดระบบบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยและคุณภาพ 
(Risk, Safety, and Quality Management System) มีการประสานงานความร่วมมือระหว่างค้นหา
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เพื่อก าหนดเป้าหมายและมาตรการแก้ไขให้เหมาะสม  
3) มีการรับฟังความต้องการ/ความคิดเห็นของผู้ป่วยเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ  โดยบุคลากรของ
องค์กรประสานความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ
พูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ป่วย  และน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีความเหมาะสม 

 
 ด้านสถานที่และอุปกรณ์ 

 
ตารางที่ 3.4 ผลคะแนนด้านสถานที่และอุปกรณ์ 

ด้านสถานที่และอุปกรณ์ คะแนน 
1. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพยีงไรวา่ การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการการปฏิบัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

4.1205 

2. อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีปฏิบัตงิานเพียงพอส าหรับการให้บริการ 4.1562 
3. มีการตรวจสอบ ทบทวน ความเสี่ยง และความปลอดภยัของสถานท่ีปฏิบัติงาน 3.8207 
4. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับพร้อมใช้งาน 4.2272 
ภาพรวม 4.0775 

 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และ

ตราสัญลักษณ์ HA ในด้านสถานที่และอุปกรณ์เป็นอันดับที่ 2 รองจากด้านการควบคุมคุณภาพ 
เนื่องจากการมีมาตรฐาน HA Hospital Accreditation (HA) ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ได้แก่ 1) อาคารสถานที่และพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพียงพอส าหรับการให้บริการ  โดยการควบคุม
คุณภาพโรงพยาบาล จัดระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่และพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น สะอาด ถูกหลักอนามัยและมาตรฐานสากล ที่ส าคัญคือมีความเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย 
2) มีการตรวจสอบ ทบทวน ความเสี่ยง และความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน ทางโรงพยาบาลมี
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การด าเนินการก าหนดแผนภูมิแสดง flow chart ของการดูแลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในแต่ละ
ขั้นตอนโดยมีกระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ที่เคยเกิดข้ึน เพ่ือน ามาทบทวนการด าเนินงานและ
เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงาน 3) มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ 
เครื่องมือส าหรับพร้อมใช้งาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าศูนย์เครื่องมือแพทย์ส าหรับ
โรงพยาบาล สิ่งที่ส าคัญคือการค านึงถึงความเพียงพอ พร้อมใช้ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐาน 
HA ช่วยให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการ ท าระบบเอกสาร และคู่มือวิธีการปฏิ บัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตารางที่ 3.5 ผลคะแนนด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจัดการ คะแนน 
1. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพยีงไรวา่ การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการการปฏิบัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

4.2272 

2. มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ ์และก าลังคนตามความเหมาะสม 4.0963 
3. องค์กรสามารถน ามาตรฐานที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง 3.8051 
4. มีการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคมาปรับปรุงกระบวนงานให้ดียิ่งขึ้น 4.0189 
ภาพรวม 4.0342 

 จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และ
ตราสัญลักษณ์ HA ในด้านการบริหารจัดการเป็นอันดับที่ 3 รองจากด้านสถานที่และอุปกรณ์  
เนื่องจากการมมีาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ได้แก่ 1) มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ และก าลังคนตามความ
เหมาะสม โดยมีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อุปกรณ์ และก าลังคนตามความเหมาะสม เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 2) องค์กรสามารถน ามาตรฐานที่ก าหนดไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้จริง โดยแต่ละโรงพยาบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน HA เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ป่วย สะท้อนได้จากความต้องการ ความพึงพอใจและความคาดหวังในโรงพยาบาลที่มากขึ้นของ
ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล เป็นต้น 
ยึดหลักการมาตรฐาน HA ในการปฏิบัติงาน ด าเนินการเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแต่ละด้าน การมี alignment 
ทั่วทั้งองค์กร และการใช้ประโยชน์เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานประจ าวันและความก้าวหน้าตามกลยุทธ์  
3) มีการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคมาปรับปรุงกระบวนงานให้ดียิ่งขึ้น  โรงพยาบาลด าเนินการ
จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้มารับบริการในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานของโรงพยาบาล 
เพื่อประเมินความพึงพอใจ และความผูกพัน เพื่อน าประเด็นส าคัญที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินการขององค์กร เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
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 ด้านการปฏิบัติงาน 

ตารางที่ 3.6 ผลคะแนนด้านการปฏิบัติงาน 

ด้านการปฏิบัติงาน คะแนน 
1. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพยีงไรวา่ การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการการปฏิบัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

3.8004 

2. การตอบสนองการให้บริการอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 4.2216 
3. การให้บริการข้อมลูแก่ผู้ป่วย หรือญาติ หรือ ผู้ดูแล เพียงพอ บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้ ในการรบั
การรักษา เช่น อัตราคา่รักษา วิธีการขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

4.0156 

4. มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP)  
ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลมุการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการบริหารความเสีย่งพร้อมทั้งการให้ค าแนะน า
แก่ผู้รับบริการ 

4.0834 

ภาพรวม 4.0263 

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และ
ตราสัญลักษณ์ HA ในด้านการปฏิบัติงานเป็นอันดับที่ 3 รองจากด้านบริหารจัดการ เนื่องจากการมี
มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 
การตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีมาตรฐาน HA คอยเป็น
ตัวก าหนดกระบวนการท างาน ขั้นตอน ระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามทางผู้ปฏิบัติงานมี
การด าเนินการทบทวนการบริการ เพื่อน ามาก าหนดเป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถช่วย
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ 2) การให้บริการข้อมูลแก่ผู้ป่วย หรือญาติ หรือ ผู้ดูแล 
เพียงพอ บอกประเด็นส าคัญที่ต้องรู้ ในการรับการรักษา เช่น อัตราค่ารักษา วิธีการขั้นตอนรับบริการ 
การดูแลรักษา ฯลฯ โดยแต่ละโรงพยาบาลมีการวางแผนการด าเนินงานด้านการบริการข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ป่วย ญาติหรือผู้ดูแล ซึ่งมีฝ่ายบริการข้อมูลที่คอยสนับสนุนข้อมูลต่างๆ และอัพเดท
ข้อมูลอยู่เสมอ เพ่ือปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่เหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ โดยเฉพาะประเด็นส าคัญที่
ต้องรู้ในการรับการรักษา เช่น วิธีการขั้นตอนรับบริการ อัตราค่ารักษา และการดูแลรักษา เป็นต้น  
3) มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุมการตรวจวินิจฉัย การรักษา และการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งการให้ค าแนะน า
แก่ผู้รับบริการ 

 
 ด้านบุคลากร 

ตารางที่ 3.7 ผลคะแนนด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร คะแนน 
1. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพยีงไรวา่ การมีมาตรฐาน HA ช่วยท าให้บริการการปฏิบัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

4.1858 

2. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 4.1398 
3. บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ 4.0355 
4. มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรทีด่ ี 3.5301 
5. บุคลากรร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อให้การบริการที่ดี 4.0425 
ภาพรวม 3.9838 
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จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และ
ตราสัญลักษณ์ HA ในด้านบุคลากรเป็นอันดับที่ 4 รองจากด้านการปฏิบัติงาน เนื่องจากการมี HA 
(Hospital Accreditation) ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 1) มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ โดยระบบมาตรฐาน HA ช่วยให้บุคลากรผู้ให้บริการตระหนักถึงความรู้
ความสามารถในการบริการ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้รับบริการ โดยการพัฒนาระบบงานของ
องค์กร, การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ , ระบบประเมินและพัฒนาผลงานของบุคลากร , การบริหาร
ค่าตอบแทน, และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เพื่อเกื้อหนุนให้บุคลากรและองค์กรมีผลงานที่ดี  
มีการเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 2) บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ โดยแต่ละ
โรงพยาบาลมีการประเมินความเพียงพอของอัตราก าลังในระดับหน่วยงาน  เพื่อให้เพียงพอใน
การให้บริการดูแลผู้ป่วย 3) มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่ดี  โดยมีการจัดท าแผน 
การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ก าหนดรูปแบบวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้นจากการฝึกอบรม เช่น การสอนในขณะปฏิบัติงาน การเรียนรู้ทางไกล เป็นต้น  
เน้นการก าหนดเนื้อหาจากการน าผลการปฏิบัติงาน และประเด็นที่เป็นปัญหา มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลการพัฒนาทั้งการประเมินในเชิงปริมาณ (ตามแผน จ านวนผู้เข้ารับ
การพัฒนา/อบรม) และการประเมินในเชิงคุณภาพ (เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน เป็นต้น) 4) บุคลากรร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพ่ือให้การบริการที่ดี เนื่องจากมาตรฐาน 
HA เป็นตัวก าหนดวิธีการและแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากร ส่งผลกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกัน
ท างานเป็นทีมท่ีดี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้รับบริการจะได้รับจากโรงพยาบาล 
 
 ด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้ 

 
ตารางที่ 3.8 ผลคะแนนด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้ 

ด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้ คะแนน 
35. ท่านคิดว่า หาก รพ. ได้รับมาตรฐาน HA แล้ว การประชาสมัพนัธ์ให้ผู้รับบริการได้ทราบว่า รพ.  
ท่านได้รับ HA แล้ว เป็นสิ่งส าคัญ 

4.0235 

36. ท่านเป็นส่วนหน่ึงการช่วยสรา้งการรับรู้ HA ให้เป็นท่ีรู้จัก รับรู้ทีด่ี (เช่น มีการกล่าวถึงคณุประโยชน์
ของ HA ให้รับรู้ บอกกล่าวว่า รพ. นี้ได้รับ HA แล้ว)  

4.0469 

37. ท่านคิดว่า รพ. ของท่านประสบความส าเร็จในการประชาสมัพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบรับรู้วา่
มาตรฐาน HA คืออะไร  

4.0122 

38. ท่านคิดว่า รพ. ของท่านประสบความส าเร็จในการประชาสมัพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบรับรู้วา่
มาตรฐาน HA ดีอย่างไร    

3.5940 

ภาพรวม 3.9185 
 
จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และ

ตราสัญลักษณ์ HA ในด้านการสร้างการรับรู้เป็นอันดับที่ 5 รองจากด้านบุคลากร เนื่องจากการมี
มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่  
1) การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้ทราบว่า รพ. ท่านได้รับ HA แล้ว เป็นสิ่งส าคัญมาก โดยทาง
โรงพยาบาลได้มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางหลากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และ 
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สื่อโชเชียลมีเดีย เป็นต้น 2) เป็นส่วนหนึ่งการช่วยสร้างการรับรู้ HA ให้เป็นที่รู้จัก รับรู้ที่ดี (เช่น มีการ
กล่าวถึงคุณประโยชน์ของ HA ให้รับรู้ บอกกล่าวว่า รพ. นี้ได้รับ HA แล้ว) ส่วนใหญ่หลายโรงพยาบาลยัง
ไม่ได้มีการด าเนินการ เนื่องจากมองภาพของมาตรฐาน HA และสัญลักษณ์ HA ในมุมของการ
ปฏิบัติงานผู้ให้บริการมากกว่า ซึ่งการสร้างการรับรู้จะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ให้บริการ เช่น การบอกต่อข้อมูล 
การประชาสัมพันธ์ระเบียบวิธีการด าเนินงานตามมาตฐาน HA เป็นต้น 3) ประสบความส าเร็จในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบรับรู้ว่ามาตรฐาน HA คืออะไร โดยส่วนใหญ่หลายโรงพยาบาล
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์มาตรฐานและสัญลักษณ์ HA โดยตรง เน้นไปยังการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ให้
บริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HA 4) ประสบความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบรับรู้ว่ามาตรฐาน HA ดีอย่างไร โดยส่วนใหญ่หลายโรงพยาบาลยังขาดการประชาสัมพันธ์ไป
ยังผู้รับบริการ เนื่องจากมองว่ามาตรฐาน HA เป็นงานที่เน้นไปยังกลุ่มผู้ให้บริการที่ต้องด าเนินงานตาม
มาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ มากกว่าการเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ  

 
 ด้านคุณลักษณะ  

ตารางที่ 3.9 ผลคะแนนด้านคุณลักษณะ 

ด้านคุณลักษณะ คะแนน 
1. ท่านคิดว่าช่ือมาตรฐาน HA สามารถท าให้รับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับบรกิารทางการแพทย ์ 3.1441 
2. ท่านคิดว่าช่ือมาตรฐาน HA สามารถท าให้รับรู้ว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการ 4.2211 
3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย 4.1920 
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณ์ได้ง่าย 3.6366 
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม 3.4575 
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย ์ 3.6320 
7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.6233 
8. ตัวอักษรในตราสญัลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษรที่อ่านง่าย เข้าใจความหมายได้ง่าย  3.3832 
ภาพรวม 3.6735 

จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และ
ตราสัญลักษณ์ HA ในด้านคุณลักษณะเป็นอันดับที่ 6 รองจากด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้  
เนื่องจากการมมีาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ช่วยท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ได้แก่ 1) ท าให้รับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์  2) สามารถท าให้รับรู้ว่าเป็นมาตรฐาน
การให้บริการ โดยผู้ให้บริการมองว่ามาตรฐาน HA ยังไม่สามารถสื่อให้รับรู้ได้อย่างชัดเจน 3) การจดจ า
ตราสัญลักษณ์ 4) การเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ 5) การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมี
ความเหมาะสม 6) รูปแบบสามารถบ่งชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์  
7) สีที่ใช้บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ และ 8) ตัวอักษรในตราสัญลักษณ์ใช้ภาษาและ
ตัวอักษรที่อ่านง่าย เข้าใจความหมายได้ง่าย โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามาตรฐาน HA และ
สัญลักษณ์ HA ยังไม่สามารถสื่อความหมายและถ่ายทอดให้ผู้ที่พบเห็นสามารถเข้าใจได้ ง่าย รวมทั้ง
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะต่างๆ ของมาตรฐานและสัญลักษณ์ HA  
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อย่างไรก็ตามผลการส ารวจพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มผู้ให้บริการมีการรับรู้ ความเข้าใจ  
ในตราสัญลักษณ์มากกว่ากลุ่มผู้รับบริการ เนื่องจากกลุ่มผู้ให้บริการมีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน HA 
ในกระบวนการท างานโดยตรงเป็นประจ า ทั้งนี้ยังพบว่าบุคลากรในสถานพยาบาลบางส่วนยังไม่รู้จัก
ตราสัญลักษณ์นี้ หรือทราบแต่ยังไม่เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ หลายรายที่ให้ความเห็นว่า
ตราสัญญลักษณ์เดิมเข้าใจง่ายกว่า เนื่องจากมีตัวอักษร Q สื่อถึงคุณภาพเครื่องหมายกากบาทชัดเจน 
สีแดง แสดงถึงการแพทย์ ที่คุ้นเคย  

 
 ตอนที่ 3 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ T-test Indepentdent 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ T-test Indepentdent เป็นเทคนิควิธีการทางสถิตที่ใช้
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ข้อมูลที่รวบรวมได้อยู่ในระดับ
อันตรภาคหรืออัตราส่วน ใช้สถิติการทดสอบค่า t มีชื่อเฉพาะว่า t - test for Independent 

 
ตารางที่ 3.10 Independent Samples t-test 

Independent Samples t-test 
โรงพยาบาลที่ได้รับ HA หรือไม่ได้รับ HA Mean Sig. 
คุณลักษณะ (Attribute) Ha 3.6887 0.027* 

ไม่ได้รับ Ha 3.5705   
ด้านการปฏิบัติงาน Ha 4.0488 0.000 

ไม่ได้รับ Ha 3.8579   
ด้านบุคลากร Ha 4.0034 0.005* 

ไม่ได้รับ Ha 3.8168   
ด้านการควบคมุคุณภาพ Ha 4.2114 0.007* 

ไม่ได้รับ Ha 4.0445   
ด้านสถานท่ีและอุปกรณ ์ Ha 4.0980 0.003* 

ไม่ได้รับ Ha 3.9210   

ด้านการบริหารจดัการ Ha 4.0476 0.048* 
ไม่ได้รับ Ha 3.9263   

ด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู ้ Ha 3.9379 0.004* 
ไม่ได้รับ Ha 3.7605   

total Ha 3.9853 0.001* 
ไม่ได้รับ Ha 3.8293   

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้ ให้บริการแสดงให้เห็นว่าภาพรวมของ
โรงพยาบาลที่ได้รับ  HA และไม่ได้รับ HA มีการรับรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ
(Attribute) 2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านการควบคุมคุณภาพ 5) ด้านสถานที่และ
อุปกรณ์ 6) ด้านการบริหารจัดการ และ 7) ด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากค่า Sig น้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
กับการได้รับ HA มากกว่าไม่ได้รับ HA  
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 ตอนที่ 4 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) ในกลุ่มผู้ให้บริการ จ านวน 10 ราย 
สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

  การรับรู้ต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า กลุ่มผู้ให้บริการมีการรับรู้

เกี่ยวกับมาตรฐาน HA ที่ดี เนื่องจากเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานในการน าเครื่องมือมาตรฐาน HA ไปใช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงานในโรงพยาบาลที่เหมาะสม และใช้ประเมินเพื่อหาโอกาสใน
การพัฒนาการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิดการพัฒนาคุณภาพการท างาน โดยสามารถท าความเข้าใจเป้าหมายและค าส าคัญ 
(key words) ของมาตรฐาน HA เน้นการใช้มาตรฐานเพ่ือการเรียนรู้และยกระดับผลการด าเนินงาน 
การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ การน ามาตรฐานไปเรียนรู้และทบทวนการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงในโรงพยาบาล ที่ข้างเตียงผู้ป่วย และการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวมเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบ โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโรงพยาบาลจะต้องศึกษาข้อมูล เรื่อง
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐานในสถานพยาบาลให้มากที่สุด  
เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการด าเนินงาน มุ่งเน้นที่คุณภาพ มีทิศทางการท างานที่ชัดเจน 
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสถานพยาบาล 

อย่างไรก็ตามส าหรับมาตรฐาน HA ที่ได้รับทางโรงพยาบาลไม่ได้เน้นการประชาสัมพันธ์
ใน Brand HA เป็นหลักเนื่องจากมองว่ากลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจและตระหนักรู้ใน
การได้รับรองมาตฐานของทางโรงพยาบาลเท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่เน้นไปที่การบริการที่มีคุณภาพของ
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทัศนคติของผู้รับบริการในการตัดสินใจเข้ารับการ
รักษาส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความเชื่อถือกับชื่อเสียงของแพทย์มากกว่าการที่โรงพยาบาลได้รับรอง
มาตรฐาน HA หรือ Word of mouth ของแต่ละบุคคลในสื่อโชเซียลมีเดียค่อนข้างมีอิทธิพลมากที่สุด
ส าหรับการตัดสินใจเข้ารับการรักษาในปัจจุบัน บางโรงพยาบาลได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
ป้ายประกาศในสถานพยาบาลเพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการได้รับทราบ ทั้งนี้ทางสถานพยาบาล
ไม่ได้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้รับบริการเท่าที่ควรเนื่องจากมองว่าจะท าให้ผู้รับบริการเกิดการ
ความหวังในการท างานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสูงขึ้น อาจจะส่งผลให้เกิดความไม่พอใจและ เกิด
การฟ้องร้องกันง่ายขึ้น ซึ่งทางสถานพยาบาลจะเน้นการประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท ามาตรฐานของสถานพยาบาลมากกว่า   

นอกจากนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บริษัทประกันชีวิต และ Agency ของผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับการรักษามากกว่า 
กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากมองว่ามาตรฐานเป็นเครื่องหมายที่สามารถการันตีถึงคุณภาพการให้บริการได้ 
และเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับให้แก่โรงพยาบาล 
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  ความเขื่อม่ันต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่า กลุ่มผู้ให้บริการค่อนข้างมี

ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA ในระดับปานกลางโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง  
ให้ความส าคัญกับมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่
คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาลต่างๆ  
เป้าหมายส าคัญขององค์กรคือการปรับปรุงการดูแลรักษาสุขภาพของโรงพยาบาลทั่วโลก และคอยให้
การสนับสนุนการรักษาและการบริการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  
เป็นมาตรฐานที่ได้รับการการันตีว่าดีที่สุด จึงท าให้หลักการและแนวคิดของโรงพยาบาลค่อนข้าง
แตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งผู้ให้บริการมองว่าอยากให้มาตรฐาน HA มีความชัดเจนมากขึ้น 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้และท าให้เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบที่สะท้อนการพัฒนาโรงพยาบาลได้จริง  
เพ่ือให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานอ่ืนๆ ได้  

ส าหรับสถานพยาบาลขนาดเล็ก ค่อนข้างให้ความส าคัญในมาตรฐาน HA เนื่องจาก
มองว่าการก าหนดมาตฐานของโรงพยาบาลจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรได้ดี
สามารถใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เป้าหมายการพัฒนาในอนาคต การจัดการกระบวนการต่างๆ 
การป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการสูงสุด สามารถวางระบบงานให้
มีความสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศท าให้องค์กรสามารถที่จะอยู่รอดและมีความยั่งยืน 
รวมทั้งช่วยลดหรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้อร้องเรียนหรือการฟ้องร้องต่างๆ ได ้

อย่างไรก็ตามพบว่าบางโรงพยาบาลขนาดใหญ่มองว่า Brand HA ยังไม่เข้มแข็ง
พอที่จะสามารถการันตีและรับรองมาตรฐานของโรงพยาบาลในหลายระดับ ทั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลขนาดเล็กบางแห่งในต่างจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน 
HA แต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ เป็นต้น  

 
 

 ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

1) โรงพยาบาลอยากให้ทาง สรพ. ก าหนดนิยามของมาตรฐาน HA โดยการก าหนด
ภาพรวมของมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยงประเด็นส าคัญของมาตรฐาน และแนวทางการใช้
มาตรฐาน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาโลโก้ของแบรนด์ HA โดย
เน้นไปที่การสื่อสารอย่างง่ายไม่ซับซ้อน สามารถสื่อความหมายให้ผู้พบเห็นทั่วไปตีความได้ไม่ยาก  

2) สรพ. ควรเพ่ิมการสื่อสารกับทางโรงพยาบาลเพ่ือท าความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานใน
แต่ละโรงพยาบาลมากขึ้น เช่น หลักการในการก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ และ
การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งเน้นไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง     
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3.3 สรุปผลการส ารวจผู้รับบริการ 
กลุ่มผู้รับบริการ ประกอบด้วยผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้มารับบริการอ่ืน ส ารวจโดยการลงพ้ืนที่แจก

แบบสอบถาม ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างที่เก็บได้รวมทั้งหมด 901 ราย โดยสุ่มส ารวจโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น
ทั่วประเทศ จ านวน 59 โรงพยาบาล แบ่งเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครจ านวน 32 โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลในภาคเหนือ จ านวน 5 โรงพยาบาล โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  
6 โรงพยาบาล โรงพยาบาลในภาคใต้ จ านวน 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลในภาคตะวันออก จ านวน 
4 โรงพยาบาล และโรงพยาบาลในภาคตะวันตก จ านวน 3 โรงพยาบาล มีผลคะแนนภาพรวมอยู่ที่
ระดับ 3.6954 โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.11 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลคะแนน 
1. ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 3.4144 
1. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับ
บริการทางการแพทย ์

3.1842 

2. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเป็นมาตรฐาน
การให้บริการ 

3.2031 

3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย 3.4240 
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณ์ได้ง่าย 3.3152 
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม 3.6815 
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการ
ทางการแพทย์ 

3.5760 

7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.4861 
8. ตัวอักษรในตราสญัลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษรที่อ่านง่าย เข้าใจ
ความหมายได้ง่าย  

3.7592 

9. เมื่อท่านเห็นตราสญัลักษณ์นี้ท่ีสถานพยาบาลแล้ว รับรู้ว่าเป็น
สถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ 

3.6915 

10. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ มองเห็นสัญลักษณ์นี้ จดจ าได้ 
อย่างชัดเจน 

2.8235 

2. คุณประโยชน์ (Benefit) 3.8181 
11. สอบถามบริการที่ท่านได้รับจากสถานพยาบาลแห่งนี้ ที่ท่านใช้
บริการ  

3.4462 

12. การตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 3.9112 
13. มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว 3.8701 
14. การให้บริการข้อมลูแก่ผู้ป่วย หรือญาติ หรือ ผู้ดูแล เพียงพอ  
บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้ ในการรับการรักษา เช่น อัตราค่ารักษา 
วิธีการขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

4.2897 

15. ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.8890 
16. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉุกเฉินไดร้ับการแกไ้ขอย่างดี 3.9878 
17. การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย มคีวามน่าเชื่อถือ 4.2863 
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ประเด็นการพิจารณา ผลคะแนน 
18. การรักษาโรค มคีวามน่าเชื่อถอื 4.3196 
19. ผู้รับบริการไดร้ับความสะดวกสบาย 3.8457 
20. ผู้รับบริการไดร้ับการตอบสนองตามที่ต้องการ 3.7791 
21. ข้อมูลประชาสมัพันธ์ของ รพ. มีประโยชน์ตามที่ต้องการอยากทราบ 3.3219 
22. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ท่านได้รับรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน HA อย่างดี 
ในด้านของความหมายของมาตรฐาน ประโยชน์ของมาตรฐาน   

2.8701 

3. ทัศนคติ (Attitude) 3.9629 
23. รพ. ท่ีไดร้ับมาตรฐาน HA มีความน่าเช่ือถือมากกว่า รพ. ท่ีไมไ่ดร้ับ
มาตรฐาน 

4.1387 

24. รพ. ท่ีไดร้ับมาตรฐาน HA ไดน้ าไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้่วย
ได้จริงจัง 

3.6704 

25. รพ. ท่ีไดร้ับมาตรฐาน HA ช่วยในการตรวจรักษาโรคได้ดีกว่า รพ.  
ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน 

3.9956 

26. อยากเข้าใช้บริการกับ รพ. ท่ีได้ HA มากกว่าท่ีไมไ่ด้รับมาตรฐาน 
HA 

4.1698 

27. หลังจากเข้ารับบริการท่านมีทศันคติที่ดีต่อ HA เพิ่มขึ้น 3.8402 
ภาพรวม 3.6954 

*หมายเหตุ ผลการค านวณภาพรวมคิดจากการหาค่าเฉลี่ยแบบรายข้อโดยใช้โปรแกรม spss 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนภาพที่ 3.13 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 จากแผนภาพที่ 3.13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
492 คน คิดเป็นร้อยละ 54.61 และเพศชาย จ านวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 45.39 ตามล าดับ 
 
 

แผนภาพที่ 3.14 อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 
   จากแผนภาพที่ 3.14 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35-44 ปี 
จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 รองลงมาคือ อายุต่ ากว่า 22 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.64 อายุ 55 ปีขึ้นไป จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 อายุ 22-34 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.09 และอายุ 45-54 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

492, 
54.61% 

409, 
45.39% 

หญิง ชาย 

186, 
20.64% 

181, 
20.09% 196, 

21.75% 

156, 
17.31% 

182, 
20.20% 

ต่ ากว่า 22 ปี 22-34 ปี 35-44 ป ี

45-54 ปี 55 ปี ขึ้นไป 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 492 54.61 
ชาย 409 45.39 
รวม 901 100.00 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 22 ปี 186 20.64 

22-34 ปี 181 20.09 
35-44 ปี 196 21.75 
45-54 ปี 156 17.31 

55 ปีขึ้นไป 182 20.20 
รวม 901 100.00 
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แผนภาพที่ 3.15 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  จากแผนภาพที่ 3.15 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 457 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72 รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 ระดับปริญญาโท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 6.22 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 
  
 

แผนภาพที่ 3.16 สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
  จากแผนภาพที่ 3.16 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นผู้ป่วย 
จ านวน 459 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94 รองลงมาคือ ญาติผู้ป่วย จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.52 และผู้เข้ารับบริการอ่ืนๆ จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54 ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 
 

379, 
42.06% 

457, 
50.72% 

56, 6.22% 9, 1.00% 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 

ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท 

459, 
50.94% 284, 

31.52% 

158, 
17.54% 

ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้เข้ารับบริการอื่นๆ 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 379 42.06 

ปริญญาตร ี 457 50.72 
ปริญญาโท 56 6.22 

สูงกว่าปริญญาโท 9 1.00 
รวม 901 100.00 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผู้ป่วย 459 50.94 

ญาตผิู้ป่วย 284 31.52 

ผู้เข้ารับบริการอื่นๆ 158 17.54 

รวม 901 100.00 
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แผนภาพที่ 3.17 กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักออกแบบ 14 1.55 
นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 227 25.19 
พนักงานบริษัทเอกชน 290 32.19 

นักการตลาด 26 2.89 
สื่อมวลชน 10 1.11 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 134 14.87 
เกษียณอาย ุ 30 3.33 

อื่นๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย แม่บ้าน 170 18.87 
รวม 901 100.00 

  
 จากแผนภาพที่ 3.17 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 32.19 รองลงมาเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 227 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.19 อ่ืนๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย แม่บ้าน จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87  
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87 เกษียณอายุ 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 นักการตลาด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 นักออกแบบ จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.55 และสื่อมวลชน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 ตามล าดับ 
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นักออกแบบ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน นักการตลาด 
สื่อมวลชน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
เกษียณอายุ อื่น ๆ เช่น ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย แม่บ้าน 
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แผนภาพที่ 3.18 ประสบการณ์ในการใช้บริการสถานพยาบาล 

 
 
 จากแผนภาพที่ 3.18 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาลมากกว่า 1 ครั้ง จ านวน 534 คน คิดเป็นร้อยละ 59.27 รองลงมาเคยเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาล 1 ครั้ง จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 38.29 และไม่เคยรับบริการจากสถานพยาบาล 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ตามล าดับ  
 
 

แผนภาพที่ 3.19 การรับรู้มาตรฐาน HA 

 
 จากแผนภาพที่ 3.19 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รู้จักมาตรฐาน HA 
จ านวน 869 คน คิดเป็นร้อยละ 96.45 รองลงมาเป็นรู้จัก จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 3.55 
ตามล าดับ 
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รู้จัก ไม่รู้จัก 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เคย 22 2.44 
เคยเข้ารบับริการ 1 ครั้ง 345 38.29 
เคยเข้ารบับริการมากกว่า 
1 ครั้ง 

534 59.27 

รวม 901 100.00 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รู้จัก 32 3.55 
ไม่รู้จัก 869 96.45 
รวม 901 100.00 
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แผนภาพที่ 3.20 ระดับการรับรู้มาตรฐาน HA 

 
  
 จากแผนภาพที่ 3.20 จะพบว่าระดับการรับรู้มาตรฐาน HA ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ ไม่รู้จักเลย จ านวน 869 คน คิดเป็นร้อยละ 96.45 รองลงมา คือ พอรู้จักบ้างปานกลาง 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 1.78 เคยทราบบ้างแต่ไม่ทราบอะไรมากนัก จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.78  
 
 

แผนภาพที่ 3.21 การรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA 

 
 จากแผนภาพที่ 3.21 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสัญลักษณ์ HA จ านวน 861 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56 รองลงมาเป็นรู้จักตราสัญลักษณ์ จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ตามล าดับ 
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รู้จัก ไม่รู้จัก 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รู้จัก 40 4.44 
ไม่รู้จัก 861 95.56 
รวม 901 100.00 
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แผนภาพที่ 3.22 ระดับการรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA 

 
  
 จากแผนภาพที่ 3.22 จะพบว่าระดับการรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ ไม่รู้จักเลย จ านวน 861 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56  รองลงมา คือ เคยทราบบ้าง
แต่ไม่ทราบอะไรมากนัก จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 2.55 และพอรู้จักปานกลาง จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.89 ตามล าดับ 
 
 

แผนภาพที่ 3.23 การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

 
  
 จากแผนภาพที่ 3.23 จะพบว่าการรับทราบข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ผ่านทาง เว็บไซต์ และป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
ในแต่ละที่มาของข้อมูล รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 Facebook 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 คนรู้จัก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 และโทรทัศน์หรือวิทยุ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดับ 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

รู้จักอย่างดีมาก รู้จักดีพอควร พอรู้จักบ้างปาน
กลาง 

เคยทราบบ้างแต่
ไม่ทราบอะไรมาก

นัก 

ไม่รู้จักเลย 

จ านวน (คน) 0 0 17 23 861

0% 0 % 1.89% 2.55% 

95.56% 
จ า

นว
น 

(ค
น)

 

0

5

10

15

เว็บไซต์ Facebook ป้ายโฆษณา
ตามสถานที่

ต่างๆ 

สื่อสิ่งพิมพ ์ โทรทัศน์/
วิทยุ 

คนรู้จัก อื่นๆ 

จ านวน (คน) 15 8 15 11 2 6 3

25 % 

13.33% 

25 % 
18.33 % 

3.33 % 

10% 
5 % 

จ า
นว

น 
(ค

น)
 



  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
โครงการประเมินการรบัรูแ้ละความเชือ่มั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสญัลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
หน้า | 3 - 28 

 

แผนภาพที่ 3.24 ความถี่ในการพบเห็นข้อมูลข่าวสาร 

 
จากแผนภาพที่  3.24 จะพบว่าความถี่ในการพบเห็นข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวน 1-5 ครั้ง โดยพบเห็นทางเว็บไซต์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.36 รองลงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 Facebook 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และแผ่นพับ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
การพบเห็นทางโทรทัศน์ Line (@HA Thailand) และงาน Event ไม่พบผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 3.12 จัดอันดับผู้ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรฐาน HA  

                                                     

 

                                                   

 

                                                  

  

จากตารางที่ 3.12 จะพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เชื่อมั่นคนรู้จัก ที่เคยใช้บริการจาก 
รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA มาก่อน เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นบุคลากรของ รพ. เป็นอันดับที่ 2 และ
เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นอันดับที่ 3 ตามล าดับ 

เป็นบุคลากรของ รพ. 

เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นคนรู้จัก ท่ีเคยใช้บริการจาก รพ.  
ที่ได้มาตรฐาน HA มาก่อน 

อันดับที่ 1 

อันดับที่ 2 

อันดับที่ 3 
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 ตอนที่ 2 รายละเอียดผลการส ารวจผู้รับบริการในการรับรู้และความเชื่อม่ันต่อ
มาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA 
 

   จากการส ารวจผู้รับบริการจ านวน 901 รายพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้
ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 2) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) และ 3) ด้านทัศนคติ 
(Attitude) รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3.25 
 

แผนภาพที่ 3.25 การประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละด้าน 

 
  
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในด้านทัศนคติมากที่สุด มีผลคะแนนที่ระดับ  
3.9629 คิดเป็นร้อยละ 79.26 รองลงมาเป็นด้านคุณประโยชน์ มีผลคะแนนที่ระดับ 3.8181 คิดเป็น
ร้อยละ 76.36 และด้านคุณลักษณะ มีผลคะแนนที่ระดับ 3.4144 คิดเป็นร้อยละ 68.29 โดยมีรายละเอียด
ผลการส ารวจแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ 

การรับรู้และความเชื่อมั่น 3.4144 3.8181 3.9629
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 ด้านทัศนคติ 

ตารางที่ 3.13 ผลคะแนนด้านทัศนคติ 

ด้านทัศนคต ิ คะแนน 
1. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA มีความน่าเช่ือถือมากกว่า รพ. ท่ีไมไ่ดร้บัมาตรฐาน 4.1387 
2. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ได้น าไปปฏิบตัิให้เกิด ประโยชนต์่อผู้ปว่ยได้จริงจัง 3.6704 
3. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ช่วยในการตรวจรักษาโรคไดด้ีกว่า รพ. ท่ีไม่ไดร้ับมาตรฐาน 3.9956 
4. อยากเข้าใช้บริการกับ รพ. ท่ีได ้HA มากกว่าท่ีไม่ได้รับมาตรฐาน HA 4.1698 
5. หลังจากเข้ารับบริการท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ HA เพิ่มขึ้น 3.8402 
ภาพรวม 3.9629 

 จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในด้านทัศนคติมากที่สุด ได้แก่ 1) รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่า รพ. ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน เนื่องจากกลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่รู้จักมาตรฐานและสัญลักษณ์ 
HA หรือกลุ่มที่ไม่รู้จักมองว่าถ้าโรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน HA อย่างน้อยก็สามารถที่จะการันตีได้ว่า
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น 2) รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน 
HA ได้น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้จริงจัง โดยกลุ่มผู้รับบริการมองว่าการได้รับมาตรฐาน 
HA เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล ท าให้เกิดการพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบ เกิดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้บุคลากรมีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
น าไปสู่คุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การพัฒนามาตรฐานของโรงพยาบาลไว้อย่างชัดเจนเพื่อการรองรับการบริการให้แก่ผู้ป่วย และ
ผลประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทั้งสิ้น 3) รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ช่วยในการตรวจรักษาโรค
ได้ดีกว่า รพ. ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน การมีมาตรฐาน HA สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการได้ว่า 
จะสามารถช่วยรักษาโรคได้ เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบขององค์กร ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์  
การดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการก าลังคน และระบบการจัดการด้านยา เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ทุกขั้นตอนในการรักษามีระบบมาตรฐานที่ดีที่สามารถควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ 
4) อยากเข้าใช้บริการกับ รพ. ที่ได้ HA มากกว่าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน HA จากการส ารวจพบว่ามาตรฐาน 
HA ส่งผลต่อความรู้สึกอยากเข้าใช้บริการ โดยส่วนใหญ่มองว่าชื่อเสียงของแพทย์และโรงพยาบาลเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเลือกเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามถ้าต้องพิจารณาถึงมาตรฐานโรงพยาบาล 
ผู้รับบริการมองว่าถ้ามีการการันตีเรื่องมาตรฐานก็เป็นทางเลือกที่ดีในการเข้ารับการรักษา 5) หลังจาก
เข้ารับบริการท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ HA เพ่ิมขึ้น โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่มองว่าการได้รับบริการที่ดี  
ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงพยาบาล จนถึงกระบวนการรักษา และจ่ายยา มีความละเอียด ใส่ใจและได้มาตรฐาน
ที่น่าเชื่อถือ จะส่งผลให้เพ่ิมทัศนคติที่ดีต่อ HA เพ่ิมข้ึน  
 อย่างไรก็ตามภาพรวมของกลุ่มผู้รับบริการมีทัศนคติ (attitude) ต่อมาตรฐาน HA ในเชิงบวก 
โดยมีความเห็นว่าสถานพยาบาล ที่ได้รับมาตรฐาน HA มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่า มีการตรวจรักษา
โรคได้ดีกว่า และต้องการเข้าใช้บริการกับ สถานพยาบาลที่ได้ HA มากกว่า ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ 
ในการเลือกเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลมากกว่าประเด็นเรื่องมาตรฐาน HA เช่น การบอกต่อ 
(word of mouth) ประสบการณ์จากตนเองและคนรู้จัก การบอกต่อจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ตนรู้จัก 
และสื่ออ่ืนๆ เป็นต้น 
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 ด้านคุณประโยชน์ 
 

ตารางที่ 3.14 ผลคะแนนด้านคณุประโยชน์ 

ด้านคุณประโยชน์ คะแนน 
1. สอบถามบริการที่ท่านไดร้ับจากสถานพยาบาลแห่งนี้ ที่ท่านใช้บริการ  3.4462 
2. การตอบสนองการให้บริการอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 3.9112 
3. มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว 3.8701 
4. การให้บริการข้อมลูแก่ผู้ป่วย หรือญาติ หรือ ผู้ดูแล เพียงพอ บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้ ในการรบั
การรักษา เช่น อัตราคา่รักษา วิธีการขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

4.2897 

5. ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.8890 
6. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉกุเฉินไดร้ับการแกไ้ขอย่างด ี 3.9878 
7. การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย มีความน่าเชื่อถือ 4.2863 
8. การรักษาโรค มีความน่าเชื่อถือ 4.3196 
9. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย 3.8457 
10. ผู้รับบริการไดร้ับการตอบสนองตามที่ต้องการ 3.7791 
11. ข้อมูลประชาสมัพันธ์ของ รพ. มีประโยชน์ตามที่ต้องการอยากทราบ 3.3219 
12. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ท่านได้รับรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน HA อย่างดี ในด้านของความหมายของ
มาตรฐาน ประโยชน์ของมาตรฐาน   

2.8701 

ภาพรวม 3.8181 
 
 จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในด้านคุณประโยชน์เป็นอันดับที่ 2 รองจากด้านทัศนคติ เนื่องจากผู้รับบริการ
ส่วนใหญ่มองว่าโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน HA จะช่วยท าให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากข้ึน 
ได้แก่ การตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็ว การให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเพ่ือให้ความรู้ การจัดท า workshop ให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติได้อย่าง
ชัดเจน และเต็มใจ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย
ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน  
 อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการของสถานพยาบาล ผลการส ารวจพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นต่อคุณภาพที่ได้รับในมุมมองของผู้รับบริการยังต่ ากว่ามุมมองที่คาดหวังของสถานพยาบาล 
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่สถานพยาบาลคิดว่ามาตรฐาน HA ช่วยท าให้การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย และ
รักษาโรคมีความน่าเชื่อถือกว่าสถานพยาบาลที่ไม่มี HA แต่ในมุมมองของผู้รับบริการพบว่า ไม่พบ
ความแตกต่างกันในประเด็นนี้อย่างมีนัยส าคัญระหว่างผู้รับบริการของสถานพยาบาลที่ได้รับและไม่ได้รับ 
HA เมื่อได้รับประสบการณ์จากการบริการแล้ว แสดงว่าการได้รับมาตรฐาน HA แม้ว่าอาจจะมีประโยชน์
ในมุมมองของสถานพยาบาล แต่ประโยชน์เหล่านั้นยังไม่ส่งผลในระดับท่ีผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ชัดเจน 
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 ด้านคุณลักษณะ  
 

ตารางที่ 3.15 ผลคะแนนด้านคณุลักษณะ 

ด้านคุณลักษณะ คะแนน 
1. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.1842 
2. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการ 3.2031 
3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย 3.4240 
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณ์ได้ง่าย 3.3152 
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม 3.6815 
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย ์ 3.5760 
7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.4861 
8. ตัวอักษรในตราสญัลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษรที่อ่านง่าย เข้าใจความหมายได้ง่าย  3.7592 
9. เมื่อท่านเห็นตราสญัลักษณ์นี้ท่ีสถานพยาบาลแล้ว รับรู้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ 3.6915 
10. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ มองเห็นสัญลักษณ์นี้ จดจ าได้ อย่างชัดเจน 2.8235 
ภาพรวม 3.4144 

 
 จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในด้านคุณลักษณะเป็นอันดับที่ 3 รองจากด้านคุณประโยชน์ เนื่องจาก
ผู้รับบริการส่วนใหญ่มองว่าเมื่อได้ยินหรือได้เห็นชื่อมาตรฐาน HA รวมทั้งตราสัญลักษณ์ ก็สามารถสื่อ
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ได้แต่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด อาจจะท าให้การรับรู้ มองเห็น
สัญลักษณ์นี้ และการจดจ าได้ ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากการจัดวางตัวอักษร รูปภาพ ยังมีความไม่
ชัดเจน อาจจะท าให้ผู้พบเห็นเกิดความสับสนและท าให้ตีความไปในลักษณะอ่ืนๆ ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม
ตราสัญลักษณ์ยังมีจุดที่เด่นชัดที่สื่อเป็นการบริการทางการแพทย์ในเครื่องของเครื่องหมายบวก และ
ตัวอักษรที่ระบุไว้รอบวงกลม  
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 ตอนที่ 3 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ T-test Indepentdent 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบ T-test Indepentdent เป็นเทคนิควิธีการทางสถิตที่ใช้
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน ข้อมูลที่รวบรวมได้อยู่ในระดับ
อันตรภาคหรืออัตราส่วน ใช้สถิติการทดสอบค่า t มีชื่อเฉพาะว่า t - test for Independent 

 
ตารางที่ 3.16 Independent Samples t-test 

Independent Samples t-test 
โรงพยาบาลที่ได้รับ HA หรือไม่ได้รับ HA Mean Sig. 
คุณลักษณะ (Attribute) Ha 3.4138 0.429 

ไม่ได้รับ Ha 3.3931   
คุณประโยชน์ (Benefit) Ha 3.8209 0.744 

ไม่ได้รับ Ha 3.7989   
ทัศนคติ (Attitude) 
 

Ha 3.9433 0.365 
ไม่ได้รับ Ha 4.0345   

total Ha 3.6928 0.987 
ไม่ได้รับ Ha 3.6922   

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการแสดงให้เห็นว่าภาพรวมของ
โรงพยาบาลที่ได้รับ HA และไม่ได้รับ HA มีการรับรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 
2) ด้านคุณประโยชน์ และ 3) ด้านทัศนคติ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากค่า Sig 
มากกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ให้ความส าคัญกับการได้รับ HA หรือไม่ได้รับ HA  
 
 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ผู้รับบริการมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน HA ที่ค่อนข้างน้อย อีกทั้ ง
ประสบการณ์ด้านการรับบริการที่ได้รับจากสถานพยาบาลที่ได้ HA กับไมได้ HA ยังไม่แตกต่างกัน 
ดังนั้นในการสื่อสาร ก่อนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแบรนด์ HA จึงต้องมีการค้นหาว่าสิ่งที่จะท าการ
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้รับบริการเกี่ยวกับมาตรฐาน HA คุณค่าของมาตรฐาน HA คืออะไร คุณค่านั้นเป็นสิ่ง
ที่ผู้รับบริการต้องการหรือไม่ สามารถปฏิบัติได้ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้จริงหรือไม่ คุณค่านั้นสามารถ
รับรู้ได้ชัดเจน เมื่อมีการเข้ามารับบริการหรือไม่ มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างสถานพยาบาลที่มี และ
ไม่มีมาตรฐาน HA หรือไม่ โดยประเด็นเหล่านั้น เป็นประเด็นที่ต้องมีการด าเนินการให้มีความชัดเจน 
ก่อนที่จะท าการสร้างการตระหนัก การรับรู้ แบรนด์ HA และการวางแผน การประชาสัมพันธ์แบรนด์ HA 
ต่อไป 
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3.4 สรุปผลการส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐที่จัดบริการ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข 

(Provider) หน่วยงานที่ซื้อบริการ (Purchaser) อาทิ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ส านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง บริษัทประกันชีวิต เป็นต้น ส ารวจโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
และลงพ้ืนที่สัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น จ านวน 22 ราย ได้แก่ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต แบ่งเป็น 5 บริษัท 
ประกอบด้วย บริษัท เอไอเอ, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต, บริษัท ไทยประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ 
อยุธยา และบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต รวมจ านวนทั้งหมด 16 ราย ส านักงานประกันสังคม 2 ราย 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 2 ราย สมาคมวิจัย 1 ราย และกระทรวงสาธารณสุข 1 ราย มีผลคะแนน
ภาพรวมอยู่ที่ระดับ 3.8300 โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.17 ประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลคะแนน 
1. ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 3.7182 
1. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับ
บริการทางการแพทย ์

3.7182 

2. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเป็นมาตรฐาน
การให้บริการ 

3.7727 

3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย 3.6818 
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณ์ได้ง่าย 3.6818 
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม 3.6818 
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการทาง
การแพทย์ 

3.8182 

7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.7273 
8. ตัวอักษรในตราสญัลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษรที่อ่านง่าย เข้าใจ
ความหมายได้ง่าย  

3.6364 

9. เมื่อท่านเห็นตราสญัลักษณ์นี้ท่ีสถานพยาบาลแล้ว รับรู้ว่าเป็น
สถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ 

3.9545 

10. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ มองเห็นสัญลักษณ์นี้ จดจ าได้ 
อย่างชัดเจน 

3.8182 

2. คุณประโยชน์ (Benefit) 3.8636 
11. สอบถามบริการที่ท่านได้รับจากสถานพยาบาลแห่งนี้ ที่ท่านใช้บริการ  3.8182 
12. การตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 4.0000 
13. มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว 4.0909 
14. การให้บริการข้อมลูแก่ผู้ป่วย หรือญาติ หรือ ผู้ดูแล เพียงพอ  
บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้ ในการรับการรักษา เช่น อัตราค่ารักษา วิธีการ
ขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

4.2273 

15. ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.8636 
16. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉุกเฉินไดร้ับการแกไ้ขอย่างด ี 3.6818 
17. การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย มคีวามน่าเชื่อถือ 3.9545 
18. การรักษาโรค มคีวามน่าเชื่อถอื 4.1364 
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ประเด็นการพิจารณา ผลคะแนน 
19. ผู้รับบริการไดร้ับความสะดวกสบาย 3.8182 
20. ผู้รับบริการไดร้ับการตอบสนองตามที่ต้องการ 3.5909 
21. ข้อมูลประชาสมัพันธ์ของ รพ. มีประโยชน์ตามที่ต้องการอยากทราบ 3.7273 
22. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ท่านได้รับรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน HA อย่างดี 
ในด้านของความหมายของมาตรฐาน ประโยชน์ของมาตรฐาน   

3.4545 

3. ทัศนคติ (Attitude) 3.9727 
23. รพ. ท่ีไดร้ับมาตรฐาน HA มีความน่าเช่ือถือมากกว่า รพ. ที่ไมไ่ดร้ับ
มาตรฐาน 

4.1364 

24. รพ. ท่ีไดร้ับมาตรฐาน HA ไดน้ าไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อผูป้่วยได้
จริงจัง 

3.7727 

25. รพ. ท่ีไดร้ับมาตรฐาน HA ช่วยในการตรวจรักษาโรคได้ดีกว่า รพ.  
ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน 

4.0000 

26. อยากเข้าใช้บริการกับ รพ. ท่ีได้ HA มากกว่าท่ีไมไ่ด้รับมาตรฐาน HA 4.1364 
27. หลังจากเข้ารับบริการท่านมีทศันคติที่ดีต่อ HA เพิ่มขึ้น 3.8182 
ภาพรวม 3.8300 

 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
แผนภาพที่ 3.26 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 จากแผนภาพที่ 3.26 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.55 และเพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 

10, 
45.45% 12, 

54.55% 

หญิง ชาย 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 10 45.45 
ชาย 12 54.55 
รวม 22 100.00 
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แผนภาพที่ 3.27 อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
   จากแผนภาพที่ 3.27 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 35-44 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 อายุ 45-54 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และอายุ 
22-34 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตามล าดับ 
 
 

แผนภาพที่ 3.28 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
  จากแผนภาพที่ 3.28 จะพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท  จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามล าดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4, 18.18% 

12, 
54.55% 

6, 27.27% 

22-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 

20, 90.91% 

2, 9.09% 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
22-34 ปี 4 18.18 
35-44 ปี 12 54.55 
45-54 ปี 6 27.27 

รวม 22 100.00 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 20 90.91 
ปริญญาโท 2 9.09 

รวม 22 100.00 
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แผนภาพที่ 3.29 กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
   

  จากแผนภาพที่ 3.29 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 รองลงมาเป็น ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามล าดับ 
 
 

แผนภาพที่ 3.30 ประสบการณ์ในการใช้บริการสถานพยาบาล 

 
 
 จากแผนภาพที่ 3.30 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาลมากกว่า 1 ครั้ง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมาเคยเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาล 1 ครั้ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และไม่เคยรับบริการจากสถานพยาบาล 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดับ  
  

16, 
72.73% 

6, 27.27% 

พนักงานบริษัทเอกชน 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

1, 4.55% 

4, 18.18% 

17, 
77.27% 

ไม่เคย 
เคยเข้ารับบริการ 1 ครั้ง 
เคยเข้ารับบริการมากกว่า 1 ครั้ง 

อาชีพ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

พนักงานบริษัทเอกชน 16 72.73 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

6 27.27 

รวม 22 100.00 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เคย 1 4.55 
เคยเข้ารบับริการ 1 ครั้ง 4 18.18 
เคยเข้ารบับริการมากกว่า 
1 ครั้ง 

17 77.27 

รวม 22 100.00 
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แผนภาพที่ 3.31 การรับรู้มาตรฐาน HA 

 
 จากแผนภาพที่ 3.31 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรู้จักมาตรฐาน HA จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 
แผนภาพที่ 3.32 ระดับการรับรู้มาตรฐาน HA 

 

 
  
 จากแผนภาพที่ 3.32 จะพบว่าระดับการรับรู้มาตรฐาน HA ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ รู้จักดีพอควร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมา คือ พอรู้จักบ้างปานกลาง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 เคยทราบบ้างแต่ไม่ทราบอะไรมากนัก จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.55 ตามล าดับ 
 
  

22, 
100.00% 

รู้จัก 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

รู้จักอย่างดีมาก รู้จักดีพอควร พอรู้จักบ้างปาน
กลาง 

เคยทราบบ้างแต่
ไม่ทราบอะไร

มากนัก 

ไม่รู้จักเลย 

จ านวน (คน) 0 18 3 1 0

0% 

81.82% 

13.64% 
14.55% 

0% 

จ า
นว

น 
(ค

น)
 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รู้จัก 22 100.00 
ไม่รู้จัก 0 0 
รวม 22 100.00 
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แผนภาพที่ 3.33 การรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA 

 
 จากแผนภาพที่ 3.33 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตราสัญลักษณ์ HA จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  
 

แผนภาพที่ 3.34 ระดับการรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA 

 
  
 จากแผนภาพที่ 3.34 จะพบว่าระดับการรับรู้ตราสัญลักษณ์ HA ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ รู้จักดีพอควร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมา คือ พอรู้จักปานกลาง 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64 และ เคยทราบบ้างแต่ไม่ทราบอะไรมากนัก จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.55 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 

 

22, 
100.00% 

รู้จัก 

0
2
4
6
8
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12
14
16
18

รู้จักอย่างดีมาก รู้จักดีพอควร พอรู้จักบ้างปาน
กลาง 

เคยทราบบ้าง
แต่ไม่ทราบ
อะไรมากนัก 

ไม่รู้จักเลย 

จ านวน (คน) 0 18 3 1 0

0% 

81.82% 

13.64% 
14.55% 

0% 

จ า
นว

น 
(ค

น)
 

จ านวน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รู้จัก 22 100 
ไม่รู้จัก 0 0 
รวม 22 100.00 
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แผนภาพที่ 3.35 การรับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 

 
  

  จากแผนภาพที่ 3.35 จะพบว่าการรับทราบข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ผ่านทาง Facebook จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 รองลงมาคือ เว็บไซต์ จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 50 ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 สื่อสิ่งพิมพ์ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 โทรทัศน์/วิทยุ และอื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
ตามล าดับ 
 

แผนภาพที่ 3.36 ความถี่ในการพบเห็นข้อมูลข่าวสาร 
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 จากแผนภาพที่ 3.36 จะพบว่าความถี่ในการพบเห็นข้อมูลข่าวสารของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่จ านวน 6-10 ครั้ง โดยพบเห็นทาง Line (@HA Thailand) จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงเป็น Facebook จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และทางเว็บไซต์ 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 มีความถี่จ านวน 1-5 ครั้ง โดยพบเห็นทาง Facebook จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
ทาง Line (@HA Thailand) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ทางเว็บไซต์ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
ทาง Event จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 30 และสื่อสิ่งพิมพ์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามการพบเห็นทางโทรทัศน์ และแผ่นพับ ไม่พบผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 3.18 จัดอันดับผู้ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรฐาน HA  

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3.18 จะพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เชื่อมั่นคนรู้จัก ที่เคยใช้บริการจาก 
รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA มาก่อน เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นอันดับที่ 2 และบุคลากรของ รพ. เป็นอันดับที่ 3 ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นบุคลากรของ รพ. 

เป็นคนรู้จัก ท่ีเคยใช้บริการจาก รพ.  
ที่ได้มาตรฐาน HA มาก่อน 

อันดับที่ 1 

อันดับที่ 2 

อันดับที่ 3 
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 ตอนที่ 2 รายละเอียดผลการส ารวจผู้รับบริการในการรับรู้และความเชื่อม่ันต่อ
มาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA 

จากการส ารวจผู้รับบริการจ านวน 901 รายพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ใน
แต่ละด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะ (Attribute) 2) ด้านคุณประโยชน์ (Benefit) และ 3) ด้านทัศนคติ 
(Attitude) รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3.37 
 

แผนภาพที่ 3.37 การประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแต่ละด้าน 

 

 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ในด้านทัศนคติมากที่สุด มีผลคะแนนที่ระดับ 
3.9727 คิดเป็นร้อยละ 79.45 รองลงมาเป็นด้านคุณประโยชน์ มีผลคะแนนที่ระดับ 3.8636 คิดเป็น
ร้อยละ 77.27 และด้านคุณลักษณะ มีผลคะแนนที่ระดับ 3.7182 คิดเป็นร้อยละ 74.36 โดยมี
รายละเอียดผลการส ารวจแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านคุณลักษณะ ด้านคุณประโยชน์ ด้านทัศนคติ 

การรับรู้และความเชื่อมั่น 3.7182 3.8636 3.9727
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 ด้านทัศนคติ 
 

ตารางที่ 3.19 ผลคะแนนด้านทัศนคติ 

ด้านทัศนคต ิ คะแนน 
1. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA มีความน่าเช่ือถือมากกว่า รพ. ท่ีไมไ่ดร้บัมาตรฐาน 4.1364 
2. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ได้น าไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้จริงจัง 3.7727 
3. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ช่วยในการตรวจรักษาโรคไดด้ีกว่า รพ. ที่ไม่ไดร้ับมาตรฐาน 4.0000 
4. อยากเข้าใช้บริการกับ รพ. ท่ีได ้HA มากกว่าท่ีไม่ได้รับมาตรฐาน HA 4.1364 
5. หลังจากเข้ารับบริการท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ HA เพิ่มขึ้น 3.8182 
ภาพรวม 3.9727 

 
 จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในด้านทัศนคติมากที่สุด ได้แก่ 1) รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA มีความน่าเชื่อถือ
มากกว่า รพ. ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน เนื่องจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ที่รู้จักมาตรฐานและ
สัญลักษณ์ HA เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับทางโรงพยาบาล และจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ทางโรงพยาบาลส าหรับการอ้างอิงความน่าเชื่อถือขององค์กร เช่น บริษัทประกันชีวิต ที่จะต้องศึกษา
ข้อมูลมาตรฐานของทางโรงพยาบาลเพ่ือตอบโจทย์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 2) รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ได้น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้จริงจัง  โดย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าการได้รับมาตรฐาน HA เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงาน
ภายในของโรงพยาบาล และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล ซึ่งจะเกิดผลประโยชน์
รวมทั้งส่งผลกระทบโดยตรงมายังผู้ป่วย 3) รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ช่วยในการตรวจรักษาโรคได้
ดีกว่า รพ. ที่ไม่ได้รับมาตรฐาน การมีมาตรฐาน HA สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนว่า
โรงพยาบาลจะสามารถช่วยรักษาโรคได้ เนื่องจากกลไกประเมินมาตรฐาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ระบบงานภายในของโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบทั้งองค์กรท าให้องค์กรเกิด
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของโรงพยาบาลทุกที่ 4) อยากเข้าใช้บริการกับ รพ. ที่ได้ HA มากกว่าที่ไม่ได้รับมาตรฐาน 
HA จากการส ารวจพบว่ามาตรฐาน HA ส่งผลต่อความรู้สึกอยากเข้าใช้บริการ เช่นเดียวกับข้อ  5) 
หลังจากเข้ารับบริการท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ HA เพ่ิมข้ึน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมองว่าการได้รับบริการที่ดี 
จากโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน HA ย่อมส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติและความรู้สึกที่ดี ท าให้เกิดความคิด
ในแง่บวกต่อโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และท าให้อยากเข้าใช้บริการซ้ า 
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 ด้านคุณประโยชน์ 
 

ตารางที่ 3.20 ผลคะแนนด้านคณุประโยชน์ 

ด้านคุณประโยชน์ คะแนน 
1. สอบถามบริการที่ท่านไดร้ับจากสถานพยาบาลแห่งนี้ ที่ท่านใช้บริการ  3.8182 
2. การตอบสนองการให้บริการอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 4.0000 
3. มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว 4.0909 
4. การให้บริการข้อมลูแก่ผู้ป่วย หรือญาติ หรือ ผู้ดูแล เพียงพอ บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้ ในการรบั
การรักษา เช่น อัตราคา่รักษา วิธีการขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

4.2273 

5. ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.8636 
6. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉกุเฉินไดร้ับการแกไ้ขอย่างด ี 3.6818 
7. การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย มีความน่าเชื่อถือ 3.9545 
8. การรักษาโรค มีความน่าเชื่อถือ 4.1364 
9. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย 3.8182 
10. ผู้รับบริการไดร้ับการตอบสนองตามที่ต้องการ 3.5909 
11. ข้อมูลประชาสมัพันธ์ของ รพ. มีประโยชน์ตามที่ต้องการอยากทราบ 3.7273 
12. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ท่านได้รับรู้ เกี่ยวกับมาตรฐาน HA อย่างดี ในด้านของความหมายของ
มาตรฐาน ประโยชน์ของมาตรฐาน   

3.4545 

ภาพรวม 3.8636 
 
 จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในด้านคุณประโยชน์เป็นอันดับที่ 2 รองจากด้านทัศนคติ เนื่องจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมองว่าโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน HA จะช่วยท าให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 
ได้แก่ การตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว การให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  ที่
ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ การจัดท า workshop ให้แก่ผู้ป่วย หรือญาติได้อย่างชัดเจน 
และเต็มใจ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ได้รับความสะดวกสบายตอบสนอง
ความต้องการได้ครบถ้วน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานส่งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ขององค์กรโดยการทบทวนบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องและปรับเปลี่ยนตามบริบทของสถานการณ์
ปัจจุบัน ส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการอัพเดทข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโรงพยาบาล และเอกสารทางการแพทย์ 
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 ด้านคุณลักษณะ  

ตารางที่ 3.21 ผลคะแนนด้านคณุลักษณะ 

ด้านคุณลักษณะ คะแนน 
1. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.7727 
2. เมื่อท่านได้ยินหรือได้เห็นช่ือมาตรฐาน HA ท่านรับรู้ว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการ 3.6818 
3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย 3.6818 
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณ์ได้ง่าย 3.6818 
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมีความเหมาะสม 3.8182 
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย ์ 3.7273 
7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย ์ 3.6364 
8. ตัวอักษรในตราสญัลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษรที่อ่านง่าย เข้าใจความหมายได้ง่าย  3.9545 
9. เมื่อท่านเห็นตราสญัลักษณ์นี้ท่ีสถานพยาบาลแล้ว รับรู้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ 3.8182 
10. รพ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ มองเห็นสัญลักษณ์นี้ จดจ าได้ อย่างชัดเจน 3.4091 
ภาพรวม 3.7182 

 
 จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ในด้านคุณลักษณะเป็นอันดับที่ 3 รองจากด้านคุณประโยชน์ เนื่องจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมองว่าเมื่อได้ยินหรือได้เห็นชื่อมาตรฐาน HA รวมทั้งตราสัญลักษณ์ ก็สามารถสื่อความหมายที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์ได้ เนื่องจากหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 
และได้ตราสัญลักษณ์ HA เพราะฉะนั้นในวงการแพทย์ ย่อมน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักและยอมรับ ทั้งนี้
รูปแบบ การจัดวางอักษร รูปภาพ สี อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนมากนัก ในการที่จะสื่อสารให้คนทุก
กลุ่มอาชีพเข้าใจในความหมาย 
 

 ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 3 ราย สรุปความเห็นจากการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

  การรับรู้ต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการ

รับรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน HA ที่ดีกว่ากลุ่มผู้รับบริการ เนื่องจากเป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นกลุ่มผู้ร่วมงานและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยตรง ซึ่งข้อมูลต่างๆ ของ
มาตรฐาน HA ทางโรงพยาบาล มีข้อก าหนดของผลลัพธ์การบริการ/มิติคุณภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้น โดยครอบคลุมประเด็นส าคัญทั้งหมด (Key word) ได้แก่ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ 
คุณภาพ ความรวดเร็ว ความเพียงพอ และเข้าถึง โดยผลลัพธ์การให้บริการ ความสามารถ/ทักษะ 
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร/การขจัดความสูญเปล่า/การเลือกวิธีการที่คุ้มค่ากว่า การตอบสนองต่อ
ความต้องการ/ความคาดหวัง/ปัญหาและความคิดเห็นของผู้รับบริการ) ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะน าไป
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน และใช้ผลเพ่ือพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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อย่างไรก็ตามระบบมาตรฐาน HA การก ากับดูแลองค์กร ทบทวนและประสบ
ความส าเร็จในประเด็นการพิทักษ์ผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องท าความเข้าใจ
รายละเอียดของมาตรฐาน HA เน้นการใช้มาตรฐานเพ่ือการเรียนรู้และยกระดับผลการด าเนินงาน 
การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละระบบ การน ามาตรฐานไปเรียนรู้และทบทวนการปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงในโรงพยาบาล 

นอกจากนี้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บริษัทประกันชีวิต และ Agency ของผู้ป่วย
ชาวต่างชาติ กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของมาตรฐานโรงพยาบาลก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับการรักษามากกว่า 
กลุ่มผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากมองว่ามาตรฐานเป็นเครื่องหมายที่สามารถการันตีถึงคุณภาพการให้บริการได้ 
และเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับให้แก่โรงพยาบาล 
 

  ความเขื่อม่ันต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี

ความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สร้างการยอมรับและ
ไว้วางใจโดยการพัฒนามาตรฐาน HA ของประเทศไทย คาดหวังให้เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล โดยมองว่ามาตรฐาน HA มีความครอบคลุมทุกกระบวนการ เช่น การเยี่ยมผู้ป่วย 
การบริหารจัดการ และกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้ เยี่ยม  เล็ง เห็นคุณค่าและประโยชน์
เมื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการประเมินรับรองตามมาตรฐาน HA เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากขึ้น 

 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน HA ที่ค่อนข้างน้อย ดังนั้น
สรพ. และโรงพยาบาลทุกแห่งควรมุ่งเน้นในด้านการสื่อสารเกี่ยวกับความส าคัญของมาตรฐาน HA 
และมีการประชาสัมพันธ์โดยการติดป้ายประกาศตามสถานที่ที่รับบริการ และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ โฆษณาต่างๆ เว็บไซต์ และทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญและง่ายต่อ
การจดจ ามากที่สุดคือ การแสดงสัญลักษณ์มาตรฐาน HA ภายในพ้ืนที่ของโรงพยาบาล และการให้ข้อมูล
ผ่านทางเอกสารที่ใช้ในการติดต่อราชการของทางโรงพยาบาล  

ดังนั้น ข้อสังเกตส าคัญโดยสรุปที่พบจากผลการส ารวจ 
 ผลการส ารวจพบว่าผู้เกี่ยวข้องของ ระบบ HA ในกลุ่มผู้ให้บริการ ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานพยาบาล แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ในสถานพยาบาล โดย
สถานพยาบาลส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อแบรนด์ HA ที่ดี โดยมีความเห็นว่ามาตรฐาน HA 
ช่วยให้สถานพยาบาลมีการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้ดีกว่าสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับ 
HA ทั้งในด้านของกระบวนภายใน เช่น การจัดการทรัพยากร การบริหารบุคลากร 
การควบคุมคุณภาพ การเตรียมการ ตรวจสอบความปลอดภัย ฯลฯ และในส่วนของ
งานบริการที่สัมผัสกับผู้รับบริการโดยตรง เช่น ในด้านของความน่าเชื่อถือของ
การวินิจฉัยโรคและการรักษา การแก้ไขและตอบสนองปัญหาเร่งด่วน การได้รับการดูแลที่ดี 
ฯลฯ ท าให้เกิดทัศนคติที่ดี และการน าเอามาตรฐาน HA ไปใช้ในการด าเนินการ 
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 จากข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้รับบริการสถานพยาบาล เช่น ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ยังไม่มี brand 
awareness เนื่องจากที่ผ่านมา สรพ. ยังไม่ได้เน้นการสื่อสารในกลุ่มดังกล่าว รวมทั้ง
ผู้รับบริการไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลที่ได้รับและไม่ได้รับ
มาตรฐาน HA ได้   
 จากการสัมภาษณ์ผู้รับบริการของสถานพยาบาล  พบว่าการรับรู้เรื่องมาตรฐาน 

HA และตราสัญลักษณ์ HA ยังมีน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของ สรพ. 
และสถานพยาบาล ยังไม่ได้สร้างการเข้าถึง การรับรู้ การตระหนัก ของแบรนด์
และคุณประโยชน์ของมาตรฐาน HA ได้เพียงพอ อีกทั้งสถานพยาบาลหลายแห่งยัง
ไม่มีนโยบาย แผนงาน ที่จะท าการประชาสัมพันธ์ในด้านนี้ให้กับผู้รับบริการได้รับรู้    

 ผลจากการส ารวจ ประสบการณ์จากการได้รับบริการในด้านต่างๆ เช่น  
การให้บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรค ในมุมมองของผู้รับบริการพบว่า
ผู้รับบริการมีทัศนคติในเชิงบวกเม่ือได้รับการอธิบายเรื่องมาตรฐาน HA  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในด้านของประสบการณ์จากการได้รับบริการจริงพบว่า 
ผู้รับบริการยังไม่สามารถรับรู้ความแตกต่างระหว่างการบริการของสถานพยาบาล
ที่ได้รับและไม่ได้รับ HA อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าคุณประโยชน์ของการได้รับ
มาตรฐาน HA ยังไม่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ป่วยไดอ้ย่างมนีัยส าคัญ 

 จากข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม และบริษัทประกันชีวิต เป็นต้น 
พบว่ามีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน HA ที่ค่อนข้างน้อย ไม่ได้รับทราบการสื่อสาร
เกี่ยวกับความส าคัญของมาตรฐาน HA และมีการประชาสัมพันธ์โดยการติดป้ายประกาศ
ตามสถานที่ที่รับบริการ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เ ช่น โทรทัศน์  
โฆษณาต่างๆ เว็บไซต์ และทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น  

 การสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการเลือกรับบริการในกลุ่มสถานพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน HA ในช่วงเวลานี้ อาจส่งผลกระทบต่อสถานพยาบาลที่ยังไม่ผ่าน และ
เกิดการกระจุกตัวการใช้บริการ ดังนั้น สรพ. อาจต้องพิจารณาความพร้อมและเตรียมแผน
รองรับดังกล่าว  
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 ข้อเสนอแนะภาพรวมส าหรับการสร้างการพัฒนามาตรฐาน HA และ 
ตราสัญลักษณ์ HA  
1) สรพ. จะต้องมีการก าหนดประเด็นคุณค่า (value) ของแบรนด์ HA ที่ต้องการให้

ผู้รับบริการได้รับรู้ และต าแหน่งที่ได้รับการตระหนักอยู่ในใจของผู้บริโภค (positioning) เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ และวางแผนด้านการรับรู้และคุณประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ก่อนจะท าการประชาสัมพันธ์ 
ทั้งนี้จะต้องคัดเลือกประเด็นคุณค่าที่กลุ่มเป้าหมายให้ความส าคัญ และมาตรฐาน HA สามารถตอบสนอง
ให้ได้ (โดยประเด็นคุณค่าและต าแหน่งที่อยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และกลุ่มผู้ให้บริการไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน) หลังจากสามารถก าหนดประเด็นคุณค่าและต าแหน่งที่อยู่
ในใจผู้บริโภคได้แล้ว จึงน าประเด็นนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการด าเนินงาน การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อไป   

2) เพิ่มการสร้างการรับรู้ถึงมาตรฐาน  HA และตราสัญลักษณ์ HA รวมทั้ง
คุณประโยชน์ ทัศนคติที่ดีต่อ มาตรฐาน HA โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
สถานพยาบาลต่างๆ ในการน ามาตรฐานโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบงานที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญส าหรับการให้บริการที่มีคุณภาพ การค านึงถึงความปลอดภัย และมีคุณค่าส าหรับผู้รับบริการ 
นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการเตรียมความพร้อมให้แก่โรงพยาบาลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการขอรับรอง
คุณภาพ (Healthcare Accreditation-HA) จาก สรพ. อย่างไรก็ตามข้อควรระวัง ในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ในด้านแบรนด์ HA คือ หากกรณีที่ผลการประชาสัมพันธ์สามารถสร้างความรับรู้ในคุณค่า
ของมาตรฐาน HA จนท าให้ผู้รับบริการนิยมเลือกรับบริการกับสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมากกว่า 
ท าให้สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองฯ ต้องรองรับจ านวนผู้ป่วยมากขึ้น อาจท าให้เกิดปัญหาในด้าน
ความพร้อมต่อจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น สรพ. อาจต้องพิจารณาความพร้อมและเตรียมแผนรองรับ
ปัญหาดังกล่าว 

3) ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์แบรนด์ HA ให้แก่
สถานพยาบาลรับทราบ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น  การน า 
Brand awareness ไปใช้ในการกระตุ้น สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ การน า  
Branding ไปใช้สร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น 

4) ควรใช้หลักการของ content marketing คือ เทคนิคด้านการตลาด ในการสร้าง
และแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยน าเสนอมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ ์
HA ในมุมมองผู้รับบริการ ผ่านทาง social media และสื่ออื่นๆ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสร้าง 
Brand HA เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

5) สรพ . ควรเพ่ิมการสื่อสารกับทางโรงพยาบาลเ พ่ือท าความเข้าใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละโรงพยาบาลมากขึ้น เช่น หลักการในการก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาโรงพยาบาล
สู่ความเป็นเลิศ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งเน้นไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
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3.5 การจัดสัมมนาและสรุปผลโครงการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อ
มาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

        ทริสได้จัดการจัดสัมมนาและสรุปผลโครงการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ สรพ. เมื่อ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 63 คน การอบรมในครั้งนี้ 
เป็นหัวข้อ What is brand? &what is in it for me? บรรยายโดย อาจารย์ณัฐวรรธน์ ศรีสุข 
ผู้อ านวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมจัดกิจกรรม  
Workshop โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศศิประภา พันธนาเสวี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นการบรรยายเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของแบรนด์ (The key element of 
brand model) และการ workshop เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ของ สรพ. รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์การรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ์ HA เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ต่อไป  
เอกสารการอบรมเป็นไปตามภาคผนวก ค 
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แบบสอบถามการส ารวจผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับรู้ 
และความเชือ่มั่นตอ่มาตรฐาน HA และตราสญัลักษณ์ HA  
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ในมุมมอง
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA 
ขอความกรุณาจากท่านในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นไปใน
ลักษณะของภาพรวมเพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาให้ตราสัญลักษณ์ HA มีความเข้มแข็ง เกิดการตระหนักในตราสัญลักษณ์ 
(Brand Awareness) และภาพลักษณ์ที่ดี (Brand Image) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
1.1 ช่ือโรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.2 เพศ หญิง     ชาย  
 
1.3 อาย ุ ต่ ากว่า 22 ปี    22-34 ปี    35-44 ปี   

 45-54 ปี    55 ปีขึ้นไป            
 

1.4 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    
 ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท 
 
1.5 สถานะ            ผู้ป่วย                                       ญาติผู้ป่วย                        ผู้มารับบริการอื่นๆ          ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
 
1.6 กลุ่มอาชีพ นักออกแบบ                                นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา       พนักงานบริษัทเอกชน 
 นักการตลาด       สื่อมวลชน         ข้าราชการ/เจ้าหนา้ที่รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
                          เกษียณอายุ                                 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 
 
 

1.7 ท่านเคยเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลหรือไม ่   

 ไม่เคย     เคยเข้ารับบริการ 1 ครั้ง         เคยเข้ารับบริการมากกว่า 1 ครั้ง 
 
1.8 ท่านทราบ รู้จัก มาตรฐาน HA หรือไม่  
                         รู้จัก (มาตรฐาน HA คือ…………………………………………………………)         ไม่รู้จัก          
 
1.9 ท่านรู้จักมาตรฐาน HA ในระดับใด (กรณตีอบข้อ 1.8)  
 รู้จักอย่างดีมาก รู้จักดีพอควร                  พอรู้จักบ้างปานกลาง 
 เคยทราบบ้างแตไ่ม่ทราบอะไรมากนัก            ไม่รู้จักเลย    
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1.10 ท่านทราบ รู้จัก ตราสญัลักษณ์นี้หรือไม่ 
                         รู้จัก                                          ไม่รู้จัก      
  
1.11 ท่านรู้จักตราสญัลักษณ ์ในระดับใด (กรณีตอบข้อ 1.10)  
 รู้จักอย่างดีมาก รู้จักดีพอควร                  พอรู้จักบ้างปานกลาง 
 เคยทราบบ้างแตไ่ม่ทราบอะไรมากนัก            ไม่รู้จักเลย    
 
1.12 หากท่านรู้จักมาตรฐาน หรือตราสญัลักษณ์ดังกล่าว ท่านทราบข้อมูลจากช่องทางใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 เว็บไซต ์ Facebook                ป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ   
 สื่อสิ่งพิมพ ์ โทรทัศน์ วิทยุ      คนรู้จัก 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……..............…..        
 
1.13 ความถี่ในการรับข้อมลูประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐาน หรือสญัลักษณ์ (ต่อปี) (เลือกตอบเฉพาะที่เกี่ยวข้องและเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       (ตัวอย่างเช่น ได้พบเห็นสญัลักษณ์ หรือ เรื่องราวเกี่ยวกับ HA ตามป้ายตา่งๆ 10 ครั้ง ภายในปทีี่ผ่านมา)  
  
 กรณีที่เคยเห็นจากเว็บไซต์ เห็นบอ่ยเท่าใด (ต่อปี) 
 1-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป        
 
 กรณีที่เคยเห็นจาก Facebook (HA Thailand Fanpage) เห็นบ่อยเท่าใด (ต่อปี) 
 1-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป        
 
 กรณีที่เคยเห็นจากปา้ยโฆษณา โปสเตอร์ เห็นบ่อยเท่าใด (ต่อปี) 
 1-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป        
 
 กรณีที่เคยเห็นจากสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์ วารสาร ) เห็นบ่อยเท่าใด (ต่อปี) 
 1-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป        
 
 กรณีที่เคยเห็นจากโทรทัศน์ เห็นบอ่ยเท่าใด (ต่อปี) 
 0-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป     
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 กรณีที่เคยเห็นจาก Line (@HA Thailand) เห็นบ่อยเท่าใด (ต่อปี) 
 0-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป        
 
 กรณีที่เคยเห็นจากแผ่นพับ เห็นบอ่ยเท่าใด (ต่อปี) 
 0-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป   
      
 กรณีที่เคยเห็นจากงาน Event (งานนิทรรศการ, กิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข, เครือข่ายต่างๆ) เห็นบ่อยเท่าใด (ต่อปี) 
 0-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง  11-20 ครั้ง        
 20 ครั้งขึ้นไป        
 

 กรณีที่ได้ทราบจากคนรู้จัก คนที่ท่านคิดว่าเป็นผู้ที่ท่านเชื่อถือ ว่าผู้นั้นรู้จริงเกี่ยวกับมาตรฐานนี้  มีความสัมพันธ์ใดกับท่าน 
  (เรียงตามล าดับ 1-3) 

                  ………………… เป็นคนรู้จักกัน ที่เคยใช้บริการจาก รพ. ที่ได้มาตรฐาน HA มาก่อน    ………………..เป็นบุคลากรของ รพ.  
                  ………………… เป็นบุคลากรที่เกีย่วข้องกับสาธารณสขุ                                     ………………..อื่นๆ (โปรดระบุ)……..............…..        
                  ………………… เป็นบุคคลที่โด่งดัง เช่น นักแสดง นักวิชาการ อาจารย์ที่มีชื่อเสียง 
                          

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการรับรู้และความเชื่อม่ันต่อมาตรฐาน HA  
และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 โปรดใสเ่ครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ท่านเห็นด้วยต่อสิ่งเหลา่น้ีมากน้อยแค่ไหน 

เห็นด้วยอยา่งมาก 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 (2) 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างมาก 

 (1) 

 คุณลักษณะ (Attribute)      
 การรับรูด้้านชื่อ      
1. เมื่อท่านได้ยินหรือไดเ้ห็นช่ือมาตรฐาน HA  

ท่านรับรู้ว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ 
     

2. เมื่อท่านได้ยินหรือไดเ้ห็นช่ือมาตรฐาน HA  
ท่านรับรู้ว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการ 

     

 การรับรูด้้านสัญลักษณ ์      
3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย      
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณไ์ด้ง่าย      
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมคีวามเหมาะสม      
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็น

มาตรฐานการใหบ้ริการทางการแพทย์ 
     

7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์       
8. ตัวอักษรในตราสัญลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษร 

ทีอ่่านง่าย เข้าใจความหมายได้ง่าย  
     

9. เมื่อท่านเห็นตราสญัลักษณ์นี้ท่ีสถานพยาบาลแล้ว 
รับรู้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ 

     

1 2 

4 

3 

1 2 

4 

3 

1 2 

4 

3 
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ท่านเห็นด้วยต่อสิ่งเหลา่น้ีมากน้อยแค่ไหน 

เห็นด้วยอยา่งมาก 
(5) 

เห็นด้วย 
(4) 

เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 (2) 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างมาก 

 (1) 
10. รพ. ได้ประชาสมัพันธ์ให้ท่านไดร้บัรู้ มองเห็น

สัญลักษณ์นี้ จดจ าได้ อย่างชัดเจน 
     

 คุณประโยชน์ (Benefit)      
11. สอบถามบริการที่ท่านได้รับจากสถานพยาบาล

แห่งนี้ ที่ท่านใช้บริการ  
     

 การเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ      
12. การตอบสนองการให้บริการอยา่งรวดเร็ว  

มีประสิทธิภาพ 
     

13. มีการประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

     

14. การให้บริการข้อมูลแกผู่้ป่วย หรือญาติ หรือ 
ผู้ดูแล เพียงพอ บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้  
ในการรับการรักษา เช่น อัตราค่ารักษา วิธีการ
ขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

     

 การดูแลผู้ป่วย      
15. ผู้ป่วยได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล      
16. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉุกเฉนิได้รับการ

แก้ไขอย่างด ี
     

17. การให้บริการ ตรวจวินิจฉยั มีความน่าเชื่อถือ      
18. การรักษาโรค มีความน่าเชื่อถือ      
 คุณภาพการให้บริการ      
19. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย      
20. ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตามที่ต้องการ      
 การให้ข้อมูลแกผู่้รับบริการ      
21. ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ รพ. มีประโยชน ์

ตามที่ต้องการอยากทราบ 
     

22. รพ.ได้ประชาสมัพันธ์ ให้ท่านไดร้บัรู้ เกี่ยวกับ
มาตรฐาน HA อย่างดี ในด้านของความหมาย
ของมาตรฐาน ประโยชน์ของมาตรฐาน   

     

 ทัศนคติ (Attitude)      
23. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA มีความน่าเชื่อถือ

มากกว่า รพ. ที่ไมไ่ด้รบัมาตรฐาน 
     

24. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ได้น าไปปฏิบัติให้เกดิ
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้จริงจัง 

     

25. รพ. ที่ได้รับมาตรฐาน HA ช่วยในการตรวจรักษา
โรคได้ดีกว่า รพ. ทีไ่ม่ได้รับมาตรฐาน 

     

26. อยากเข้าใช้บริการกับ รพ. ทีไ่ด้ HA มากกว่าที่
ไม่ได้รับมาตรฐาน HA 

     

27. หลังจากเข้ารบับริการท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ HA 
เพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
 

3.1 ท่านคิดว่า หาก โรงพยาบาล จะท าการประชาสมัพันธ์ให้ท่าน รับรู้ มีความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน HA เห็นคุณประโยชน์ของมาตรฐาน  
ควรประชาสัมพันธ์ในสื่อใด รูปแบบใด อย่างไร 
                          เว็บไซต์ Facebook                ป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ   
 สื่อสิ่งพิมพ ์ โทรทัศน์ วิทยุ      คนรู้จัก 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……..............…..        
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
3.2 หากให้ท่านแนะน าว่ารูปแบบสัญลักษณ์ สี ควรมีการปรับปรุง ให้มีความโดดเด่นกว่านี้ มีความน่าเช่ือถือกว่านี้ ท่านจะแนะน าอะไร 
                          ปรับปรุงสญัลักษณ…์……………………………………………………………………………….                    
 ปรับปรุงอักษร……………………………………………………………………………………….. 
 ปรับปรุงส…ี……………………………………………………………………………………………       
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……..............…………………………………………………………………...       
 
3.3 ประเด็นใดบ้างท่ีท่านต้องการทราบ เกี่ยวกับมาตรฐาน HA  
....................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
 
ที่อยู่ส าหรับตอบกลับ 
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
อาคารสลีมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 18 ห้อง 1-4,4A 
191 ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท:์ 0 232 3000 ต่อ 8106 มือถือ: 081 084 9823  
โทรสาร: 0 2231 3680-82  
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  รายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
โครงการประเมินการรบัรูแ้ละความเชือ่มั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามการส ารวจผู้ให้บริการในการรับรู้และความเชือ่มั่นตอ่มาตรฐาน HA 
และตราสัญลักษณ ์HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ค าชี้แจง 

การส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ส ารวจ และรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์ของมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ในมุมมอง
ของผู้ให้บริการของสถาบันทั้งสถานพยาบาลที่ได้รับและไม่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขอความกรุณาจากท่าน
ในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวม
เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงและพัฒนาให้ตราสัญลักษณ์ HA มีความเข้มแข็ง เกิดการตระหนักในตราสัญลักษณ์ (Brand Awareness) 
และภาพลักษณ์ที่ดี (Brand Image) 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

 
 
 

1.1 ช่ือโรงพยาบาล…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.2 เพศ หญิง     ชาย  
 
1.3 อาย ุ ต่ ากว่า 22 ปี    22-34 ปี    35-44 ปี   

 45-54 ปี    55 ปีขึ้นไป            
          
 

1.4 การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี    
 ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท 
 
1.5 ผู้ใหบ้ริการ        ผู้บริหารสถานพยาบาล                   แพทย์                            พยาบาล             
                          เจ้าหน้าท่ีในสถานพยาบาล (ระบุต าแหน่ง………………………….)         อื่นๆ (โปรดระบุ)…….................…..        
 
 

1.6 เท่าที่ท่านทราบ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐาน HA มีการเผยแพร่ทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 เว็บไซต์ www.ha.or.th                                    เว็บไซต์ www.qualitythestory.com                  
 เว็บไซต์ www.successquality.net                   Facebook (HA Thailand fanpage) 
 สื่อสิ่งพิมพ์                                                    โทรทัศน์ วิทยุ 
                          อื่นๆ (โปรดระบุ)……..............…..          
    
1.7 โรงพยาบาลของท่านผ่านมาตรฐาน HA หรือไม่  
 ผ่าน                                  ไม่ผ่าน    

 
1.8 ท่านทราบ รู้จัก มาตรฐาน HA หรือไม่  
                         รู้จัก (มาตรฐาน HA คือ…………………………………………………………)         ไม่รู้จัก          
 
1.9 ท่านรู้จักมาตรฐาน HA ในระดับใด (กรณตีอบข้อ 1.8)  
 รู้จักอย่างดีมาก           รู้จักดีพอควร     พอรู้จักบ้างปานกลาง 
 เคยทราบบ้างแตไ่ม่ทราบอะไรมากนัก            ไม่รู้จักเลย  
   

1 2 

1 2 

3 

1 2 
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3 

1 2 
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6 

4 

แบบสอบถามการส ารวจผู้ใหบ้ริการในการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA  
และตราสัญลักษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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 1.10 ท่านทราบ รู้จัก ตราสญัลักษณ์นี้หรือไม่ 
                         รู้จัก                                          ไม่รู้จัก      
  
 1.11 ท่านรู้จักตราสัญลักษณ ์ในระดับใด (กรณีตอบข้อ 1.10)  
 รู้จักอย่างดีมาก           รู้จักดีพอควร     พอรู้จักบ้างปานกลาง 
 เคยทราบบ้างแตไ่ม่ทราบอะไรมากนัก            ไม่รู้จักเลย   
                          
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อความคิดเห็นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลกัษณ์ HA ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 

ท่านเห็นด้วยต่อสิ่งเหลา่น้ีมากน้อยแค่ไหน 
เห็นด้วยอยา่งมาก 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 (2) 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก 
 (1) 

 คุณลักษณะ (Attribute)      
 การรับรูด้้านชื่อ      
1. ท่านคิดว่าช่ือมาตรฐาน HA สามารถท าให้รับรู้ว่า

เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ 
     

2.  ท่านคิดว่าช่ือมาตรฐาน HA สามารถท าให้รับรู้ว่า
เป็นมาตรฐานการให้บริการ 

     

 การรับรูด้้านสัญลักษณ ์      
3. ตราสญัลักษณ์จดจ าได้ง่าย      
4. สามารถเข้าใจความหมายของสญัลักษณไ์ด้ง่าย      
5. การจัดวางตัวอักษรและรูปภาพมคีวามเหมาะสม      
6. รูปแบบสามารถบ่งช้ีให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็น

มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ 
     

7. สีที่ใช้ บ่งช้ีว่าเกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์       
8. ตัวอักษรในตราสัญลักษณ์ใช้ภาษาและตัวอักษร

ทีอ่่านง่าย เข้าใจความหมายได้ง่าย  
     

9. เมื่อท่านเห็นตราสญัลักษณ์นี้ท่ีสถานพยาบาลแล้ว 
รับรู้ว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ 

     

1 2 
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ท่านเห็นด้วยต่อสิ่งเหลา่น้ีมากน้อยแค่ไหน 
เห็นด้วยอยา่งมาก 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 (2) 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก 
 (1) 

 ด้านการปฏิบัติงาน      
10. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน 

HA ช่วยท าให้บริการการปฏบิัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

     

11. การตอบสนองการให้บริการอยา่งรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ 

     

12. การให้บริการข้อมูลแกผู่้ป่วย หรือญาติ หรือ 
ผู้ดูแล เพียงพอ บอกประเด็นส าคญัที่ต้องรู้  
ในการรับการรักษา เช่น อัตราค่ารักษา วิธีการ
ขั้นตอนรับบริการ การดูแลรักษา ฯลฯ 

     

13. มีการก าหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน (Standard Operating Procedure: 
SOP) ที่ชัดเจนซึ่งครอบคลมุการตรวจวินิจฉัย 
การรักษา และการบริหารความเสีย่งพร้อมทั้ง
การให้ค าแนะน าแกผู่้รับบริการ 

     

 ด้านบุคลากร      
14. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน 

HA ช่วยท าให้บริการการปฏบิัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

     

15. มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ      
16. บุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ      
17. มีระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรที่ดี      
18. บุคลากรร่วมมือกันท างานเป็นทีมเพื่อให้การ

บริการที่ด ี
     

 ด้านการควบคุมคุณภาพ      
19. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน 

HA ช่วยท าให้บริการการปฏบิัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

     

20. มีการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กร 

     

21. มีการรายงานระบมุาตรการแกไ้ขเหตุการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์จากการรับบริการเพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกิดซ้ า 

     

22. มีการรับฟังความต้องการ/ความคดิเห็นของ
ผู้ป่วยเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 

     

 การดูแลผู้ป่วย      
23. ผู้ป่วยได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล      
24. ปัญหาความต้องการเร่งด่วน ฉุกเฉนิได้รับการ

แก้ไขอย่างด ี
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ประเด็นความพึงพอใจ 

ท่านเห็นด้วยต่อสิ่งเหลา่น้ีมากน้อยแค่ไหน 
เห็นด้วยอยา่งมาก 

(5) 
เห็นด้วย 

(4) 
เฉยๆ 
(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 (2) 

ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก 
 (1) 

25. การให้บริการ ตรวจวินิจฉยั มีความน่าเชื่อถือ      
26. การรักษาโรค มีความน่าเชื่อถือ      
 ด้านสถานที่และอุปกรณ์      
27. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน 

HA ช่วยท าให้บริการการปฏบิัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

     

28. อาคารสถานท่ีและพื้นท่ีปฏิบตัิงานเพียงพอ
ส าหรับการให้บริการ 

     

29. มีการตรวจสอบ ทบทวน ความเสีย่ง และ 
ความปลอดภัยของสถานท่ีปฏิบตังิาน 

     

30. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ 
เครื่องมือส าหรับพร้อมใช้งาน 

     

 ด้านการบริหารจัดการ      
31. ท่านเห็นด้วยมากน้อยเพียงไรว่า การมีมาตรฐาน 

HA ช่วยท าให้บริการการปฏบิัติงานตามหัวข้อ
ด้านล่างดีกว่า รพ. ที่ไม่มี HA   

     

32. มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และก าลังคน
ตามความเหมาะสม 

     

33. องค์กรสามารถน ามาตรฐานท่ีก าหนดไปสู ่
การปฏิบัติงานได้จริง 

     

34. มีการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคมา
ปรับปรุงกระบวนงานให้ดียิ่งขึ้น 

     

 ด้านการด าเนินงานในการสร้างการรับรู้      
35. ท่านคิดว่า หาก รพ. ได้รับมาตรฐาน HA แล้ว 

การประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ับบริการได้ทราบว่า รพ.
ท่านได้รับ HA แล้ว เป็นสิ่งส าคัญ  

     

36. ท่านเป็นส่วนหน่ึงการช่วยสร้างการรับรู้ HA  
ให้เป็นท่ีรู้จัก รับรู้ทีด่ี (เช่น มีการกล่าวถึง
คุณประโยชน์ของ HA ให้รับรู้ บอกกล่าวว่า  
รพ. นี้ไดร้ับ HA แล้ว)  

     

37. ท่านคิดว่า รพ. ของท่านประสบความส าเร็จใน 
การประชาสัมพันธ์ให้ผูร้ับบริการได้รับทราบรับรู้
ว่ามาตรฐาน HA คืออะไร  

     

38. ท่านคิดว่า รพ. ของท่านประสบความส าเร็จ 
ในการประชาสมัพันธ์ให้ผู้รบับริการไดร้ับทราบ
รับรู้ว่ามาตรฐาน HA ดอีย่างไร    
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น 
 

3.1 ท่านคิดว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลมาตรฐาน HA และคุณประโยชน์โดยวิธีการใด 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................  
 
3.2 ท่านคิดว่ากระบวนการปฏิบัตงิาน หรือบริหารจัดการภายในองค์กรมีผลต่อการรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือไม่อย่างไร 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 
3.3 ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ผูร้ับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อ HA Branding 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  
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